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P-Direkter
Eenmalig hoger
jaarinkomen in 2020
Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u naast
salaris ook een Individueel
Keuzebudget (IKB). De vakantie- en
eindejaarsuitkering vervallen. Tot 31
december 2019 werd er nog vakantieen eindejaarsuitkering voor u
gereserveerd.
Lees meer

Hoeveel is uw
jaarinkomen in 2020
hoger?
In mei 2020 ontvangt u eenmalig een
betaling als gevolg van de invoering
van het IKB per 2020. De eenmalige
betaling bestaat uit de opgebouwde
vakantie-uitkering uit 2019 (over juni
tot en met december) en de
opgebouwde eindejaarsuitkering uit

2019 (over december).
Lees meer

Topdrukte bij
contactcenter P-Direkt na
invoering Wnra en IKB
P-Direkt heeft veel vragen ontvangen
over de nieuwe arbeidsvoorwaarden
die voortvloeien uit het van kracht
worden van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) en
het Individueel Keuzebudget (IKB). Al
meteen op 2 januari 2020 om 8 uur
kwamen de eerste vragen binnen.
Sindsdien staat de telefoonlijn
roodgloeiend. Zo’n 80% van de vragen
komt binnen per telefoon.
Lees meer

Wat wijzigt er in de
arbeidsvoorwaarden
2020?
Met ingang van het nieuwe jaar
veranderen een aantal van uw
arbeidsvoorwaarden. De Wet
normalisering rechtspositie
ambtenaren wordt vanaf 1 januari
2020 van kracht en vanaf dan geldt de
cao Rijk. De pagina's over deze
onderwerpen op Rijksportaal
Personeel zijn aangepast.

Lees meer

Wat gebeurt er met mijn
bovenwettelijke uren en
restanturen 2015 in 2020?
Per 1 januari 2020 zijn uw verlofpotjes
deels veranderd. In dit artikel leest u
alles over het omzetten van
bovenwettelijke vakantie-uren 2016
tot en met 2019 en restanturen 2015
naar IKB spaarverlof.
Lees meer

HR Verrijkt: staat 14 mei
al in uw agenda?
Op 14 mei 2020 organiseert P-Direkt
samen met verschillende
ketenpartners het HR-congres HR
VerRijkt in De Woonindustrie in
Nieuwegein. Tijdens HR VerRijkt vindt
u een breed programma over onder
andere arbeidsmarktontwikkelingen,
data, talentmanagement,
samenwerken en verbinden. Ook
ontmoet u collega’s uit de HR-kolom.
Lees meer

Wist u dat?
De direct mailing over IKB en Wnra door meer dan 70.000 mensen is bekeken?

Alle doelen in het formulier personeelsgesprekken sinds november 2019
automatisch staan aangevinkt?

Het contactcenter van P-Direkt in november 2019 met een 7,3 is beoordeeld?

Betaaldata 2020
24 januari
24 februari
24 maart
24 april
22 mei
24 juni
24 juli
24 augustus
24 september
23 oktober
24 november
22 december

Word testgebruiker bij PDirekt!
Heeft u een kritische blik en vindt u
het leuk om uw gebruikerservaringen
te delen? Meldt u zich dan aan als
testgebruiker bij P-Direkt. Wij kunnen
u dan benaderen voor diverse
gebruikersonderzoeken, zoals
interviews en het testen van
producten. U kunt zich aanmelden
door een e-mail te sturen.

Werken de links niet?
In deze nieuwsbrief staat een aantal
links. Bent u ingelogd op het
Rijksportaal? Dan kunt u de links
openen. Werken ze niet, dan bent u
waarschijnlijk niet ingelogd op het
Rijksportaal. Om in te loggen op het
Rijksportaal heeft u een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
U kunt deze eenvoudig opvragen.

Bereikbaarheid PDirekt

Afmelden voor de PDirekter?

Eerder verschenen
nummers

Wij zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.00
uur tot 22.00 uur via
telefoonnummer 088 020 08 00 of per e-mail:
contactcenter@pdirekt.nl.

U kunt zich voor de
nieuwsbrief afmelden.
Wilt u zich opnieuw
aanmelden? Stuur dan
een e-mail naar
contactcenter@pdirekt.nl.

Op Rijksportaal
Personeel kunt u eerder
verschenen nummers
van de P-Direkter lezen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

