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Coronaspecial P-Direkter
Wat betekenen de
maatregelen door corona
voor uw salarisbetaling en
de dienstverlening van PDirekt?
Iedereen het juiste salaris en op tijd.
Dat heeft de hoogste prioriteit bij PDirekt, ook tijdens de coronacrisis. Hoe
zorgt P-Direkt ervoor dat de
dienstverlening ook nu zo goed
mogelijk doorloopt?
Lees meer

Loket beleidsuitleg rond
corona: Covid-19 voor
leidinggevenden
Door de coronamaatregelen
ontstonden veel vragen over onder
andere (bijzonder) verlof en woonwerkverkeer. P-Direkt heeft voor
vragen over corona een speciaal loket
voor leidinggevenden geopend. Dit
loket heeft vanaf 14 mei 2020 een iets
andere opzet.
Lees meer

Geen compensatie-uren
bij langer dan 4 weken
betaald bijzonder verlof
In bijzondere situaties, zoals nu tijdens
de coronacrisis, kunt u bijzonder verlof
aanvragen. In dat geval werkt u niet en
ontvangt u wel salaris. Bijzonder verlof
kan alleen gegeven worden in overleg
met de leidinggevende.
Lees meer

Vaste
reiskostenvergoedingen
lopen door tijdens
coronamaatregelen
Ontvangt u als rijksambtenaar een
vaste reiskostenvergoeding? Dan
houdt u deze vergoeding als u (zo goed

als) volledig thuiswerkt door de
coronamaatregelen.
Lees meer

Arbo-hulpmiddelen bij
thuiswerken tijdens de
coronacrisis
Door de coronacrisis werken veel
medewerkers thuis. Om tijdens deze
crisis voor goede
arbeidsomstandigheden te zorgen
gelden er bijzondere maatregelen.
Lees meer

Blijf mentaal fit en gezond
tijdens de coronacrisis
In deze bijzondere tijd verloopt het
werk en de omgang met collega’s heel
anders. Mogelijk bent u op zoek naar
een nieuwe balans tussen werk en
privé. Hoe gaat u hiermee om en wat
kunt u doen om mentaal fit en gezond
te blijven?
Lees meer

Wist u dat?
De gemiddelde wachttijd aan de telefoon van het contactcenter bij P-Direkt opliep
in april tot 771 seconden?

P-Direkt, ondanks de lange wachttijd, tijdens de coronacrisis een
klanttevredenheid scoort van 7,2?

P-Direkt, ondanks een beperkte bezetting, 73 procent van de vragen en klachten
binnen 5 werkdagen heeft beantwoord?

De cao-onderhandelingen door de coronacrisis zijn uitgesteld?

Extra geboorteverlof
vanaf 1 juli 2020
Het laatste onderdeel van de Wet
Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)
gaat vanaf 1 juli 2020 in. Dit is het
aanvullend geboorteverlof. Wat
aanvullend geboorteverlof is en
wanneer u er recht op heeft, leest u in
dit nieuwsbericht.
Lees meer

Geen vakantiegeld in mei
2020 maar wel extra
inkomen
Met de invoering van het Individueel
Keuzebudget (IKB) in januari 2020 zijn
de vakantie- en eindejaarsuitkering
vervallen. Over 2019 is er nog een deel
vakantie- en eindejaarsuitkering voor u
gereserveerd. U ontvangt dit bij uw
salaris in de maand mei.
Lees meer

Betaaldata 2020
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

U kunt zich voor de
nieuwsbrief afmelden.
Wilt u zich opnieuw

Op Rijksportaal
Personeel kunt u eerder
verschenen nummers

telefoonnummer 088 020 08 00 of per e-mail:
contactcenter@pdirekt.nl.

aanmelden? Stuur dan
een e-mail naar
contactcenter@pdirekt.nl.

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.

