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P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket 

aan diensten op het snijvlak van hr en ict. Via deze nieuwsbrief informeren wij 

stakeholders en andere belangstellenden over ontwikkelingen binnen onze 

organisatie. Voor nieuws en ontwikkelingen over onze dienstverlening versturen 

wij aan de bijna 140.000 rijksambtenaren onze nieuwsbrief de P‐Direkter. 

   

  

 

Medewerkers vertellen 
‘het verhaal van P-Direkt’  
Wat doet P-Direkt en waar staat de 

organisatie voor? In verschillende 

sessies hebben managers en 

medewerkers van P-Direkt woorden 

gegeven aan de ideeën en beelden 

over de organisatie. Bekijk de film! 
 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/p4fq3diatugrtiqvmpxmcuk37jkift37dduq5f27edgymergdeta/sqtrnfv32zm36f22aidycthu2e
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Masterplan voor 
toekomstbestendig P-
Direkt  
P-Direkt heeft de plannen voor de 

komende vijf jaar opgenomen in het 

masterplan 2020-2025. Het is geen 

dichtgemetseld plan, maar het geeft 

aan in welke richting P-Direkt de 

dienstverlening wil doorontwikkelen, 

verdiepen en verbreden. P-Direkt 

organiseert met vertegenwoordigers 

van alle stakeholders digitale sessies 

om te kijken welke prioriteiten we 

voor komend jaar kunnen selecteren 

voor het jaarplan 2021. De 

kernwaarden en de pijlers waarlangs 

P-Direkt zich ontwikkelt vormen 

daarbij belangrijke kaders. Lees verder, 

of ga direct naar het masterplan 2020-

2025. 

 

 

 

 

  

 

Vijfjarig bestaan P-Direkt 
op Bonaire  
De vestiging op Bonaire viert op 1 

september 2020 het eerste jubileum. 

In 2015 begon de vestiging op Bonaire 

als pilot. Inmiddels is het 

contactcenter van P-Direkt op Bonaire 

uitgegroeid tot een vestiging met twee 

volwaardige teams. Het vijfjarig 

bestaan wordt op feestelijke wijze 

gevierd met onder andere een bezoek 

van de staatssecretaris Raymond 

Knops van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Lees verder 
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P-Direkt communiceert 
over coronamaatregelen  
De afgelopen maanden hebben veel 

rijksambtenaren hun werk moeten 

aanpassen aan de coronamaatregelen. 

Op een aantal momenten speelde P-

Direkt hierbij een rol.  De informatie 

hierover wordt continu aangevuld of 

aangepast. Het gaat om bijvoorbeeld 

informatie over wel of niet kunnen 

werken als mensen terugkomen uit 

een land met een oranje of rood 

reisadvies of over het inrichten van 

een thuiswerkplek en het declareren 

van de bijbehorende hulpmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen  
Lees meer over P‐Direkt 

op www.p‐direkt.nl en 

volg ons op LinkedIn. 

 

 

 

Uw reacties zijn 
welkom  
Heeft u tips en/of 

suggesties voor deze 

nieuwsbrief? Wij horen 

het graag! 
 

 

 

Aan- of 
afmelden  
Aan- of afmelden voor 

de nieuwsbrief? Stuur 

een e‐mail naar 

Corporate 

Communicatie. 
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