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P-Direkter  
 

 

Inrichten en declareren 
thuiswerkplek voor 
rijksambtenaren  
Werkt u thuis en heeft u thuis niet de 
juiste hulpmiddelen om goed te 
werken? Vanaf 15 augustus 2020 kunt 
u hulpmiddelen declareren die nodig 
zijn voor een arboverantwoorde 
thuiswerkplek. Heeft u na 11 maart 
2020 hulpmiddelen gekocht om thuis 
te werken? Dan kunt u deze ook vanaf 
15 augustus declareren. 
 
 
 
Lees meer 

 

 

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/lfcbtojj7ximljz5qumz2vlkzu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/owitw5ingfziz7cdozzvzjbtha


  

 

Naar buitenland op 
vakantie? Denk dan aan 
de regels  
Gaat u met vakantie naar het 
buitenland? Dan is het belangrijk dat u 
de informatie hieronder goed leest. 
  
Lees meer 

 

 

 

Terug uit een gebied met 
code oranje of rood?  
Komt u terug uit een gebied met een 
oranje of rood reisadvies? Voorkom 
het risico om het coronavirus te 
verspreiden en ga tien dagen in 
thuisquarantaine. 
 
Lees meer 

 

 

 

 

  

 

Hoe declareer ik mijn 
mondkapje in het P-
Direktportaal?  
Reist u met het openbaar vervoer? 
Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht om in 
het OV een mondkapje te dragen. Dit 
is een landelijke maatregel. Kunt u niet 
thuiswerken en reist u vanaf 1 juni met 
het openbaar vervoer? Dan kunt u de 
kosten voor een niet-medisch 
mondkapje declareren. 
 
Lees meer 

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/b3q64hno3wtf4doy273un557pu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/olwfs2yck2pfds2aluosuawxeq
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/bn2k43dqs7ix3oqodbnq5plmra
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/zje7ylgh6ugw3n23wyv6ivgj2i
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/nynm4dkpdlql25nnvg6pcdrqiy
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/csh5s4leqjztpigs4mmf46uw6q


 

Medewerkers vertellen 
‘het verhaal van P-Direkt’  
Wat doet P-Direkt en waar staat de 
organisatie voor? 
In verschillende overleggen hebben 
managers en medewerkers van P-
Direkt woorden gegeven aan de 
ideeën en beelden over de organisatie. 
  
Lees meer 

 

 

 

 

Wist u dat?  
 

 

de sluitingdata voor IKB per maand verschillen? IKB sluit deze maand op 14 september. 
 

 

 

de cao-onderhandeling voor Cao Rijk op 11 juni weer van start zijn gegaan?  
 

 

 

er een aantal IKB-instructiefilmpjes zijn om u met uw IKB-aanvraag te helpen?  
 

 

 

als u niets doet met uw IKB-budget u uw gehele budget bovenop uw salaris in december 

krijgt uitbetaald?  
 

 

  

 

Betaaldata 2020  
24 september 
23 oktober 
24 november 
22 december 
  

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/7mybuemmbmptk5fauis7x4y5va
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/jd4qy6a5oxq77vdifv4q6oqjva
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/72utzq2kuaxm2kkpdlth44nbp3zaou2q7cslsczmenwboz5yb73a/tj6h4bg445a7sk4dw2hjyvobby


 

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

 

 

 

Afmelden voor de P-
Direkter?  
U kunt zich voor de 
nieuwsbrief afmelden. 
Wilt u zich opnieuw 
aanmelden? Stuur dan 
een e-mail naar 
contactcenter@p-
direkt.nl. 
 

 

 

Eerder verschenen 
nummers  
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. 
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