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P-Direkter  
 

 

Op vakantie naar het 
buitenland? Let op 
coronamaatregelen  
De schoolvakanties zijn weer in het 

land, en veel mensen hebben zin om 

lekker naar het buitenland te trekken. 

Even bijtanken of familie bezoeken. Let 

goed op het reisadvies van je gekozen 

bestemming en wat de bijbehorende 

regels rond verlof en thuiswerken zijn. 

 

Lees meer 
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Start pilot Leasefietsen 
per 1 september 2021  
7 ministeries starten vanaf 1 

september 2021 met de pilot 

leasefiets. Deelnemers aan de pilot 

leasen een traditionele, elektrische 

fiets of een speed pedelec, waarmee 

ze naar hun werk en werkafspraken 

kunnen fietsen. Ook mag de fiets privé 

worden gebruikt. Met de pilot 

leasefiets zetten we de volgende stap 

richting duurzamer vervoer. Dit is 

afgesproken in het cao-akkoord Rijk 

2020 tussen de werkgever Rijk en de 

vakbonden.  

 

Lees meer 
 

 

 

Update cao-
onderhandelingen Rijk  
De vakbonden en de werkgever Rijk 

zijn in juni weer gestart met de 

onderhandelingen over een nieuwe 

CAO Rijk. Het Rijk heeft een bod 

gedaan voor een nieuwe CAO Rijk. De 

vakbonden geven aan dat dit bod 

onvoldoende aanknopingspunten biedt 

om verder te onderhandelen. Het cao-

overleg is opnieuw afgebroken en 

wordt besproken met de achterban. 

 

Lees meer 
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aLab spreekt op Nationale 
HR-Analytics Congres over 
inclusief werven  
Op 2 juni gaf het Analytics Lab (aLab) 

van P-Direkt een presentatie op een 

jaarlijks congres over data-gedreven 

HR. aLab stond daarbij in de line-up 

samen met partijen als de Nationale 

Politie, Shell, Nationale Nederlanden 

Groep, TU Eindhoven en de gemeente 

Den Haag. 

 

Lees meer 
 

 

 

Links werken vanuit 
Rijksportaal  
In deze nieuwsbrief staan 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. 

 

 

 

 

Wist u dat?  
 

 

U kunt uw IKB-aanvraag voor de maand augustus doen tot 12 augustus 22.00 uur.  
 

 

 

De levensloopregeling stopt per 1 november 2021. Lees in dit eerder verschenen 

bericht wat er verandert.  
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Als manager kunt u tijdens uw afwezigheid een vervangingsregel in het P-Direktportaal 

instellen.  
 

 

 

P-Direkt scoorde gemiddeld een 7,3 scoorde bij de gebruikers in mei.  
 

 

 

Het P-Direktportaal wordt niet meer ondersteund in Internet Explorer. Open het P-

Direktportaal in Microsoft Edge, Firefox of Google Chrome.  
 

 

 

U kunt zich eenvoudig aanmelden als bezoeker als u van plan bent om binnenkort naar 

kantoor te gaan en uw Rijkspas is verlopen.  
 

 

  

 

Betaaldata 2021  
24 augustus 

24 september 

22 oktober 

24 november 

22 december 

 

 

 

 

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: 

 

 

Afmelden voor de P-

Direkter?  

U kunt zich voor de 

nieuwsbrief afmelden. 

Wilt u zich opnieuw 

aanmelden? Stuur dan 

een e-mail naar 

 

 

Eerder verschenen 

nummers  

Op Rijksportaal 

Personeel en P-Direkt.nl 

kunt u eerder 

verschenen nummers 

van de P-Direkter lezen. 
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contactcenter@p-

direkt.nl. 
 

contactcenter@p-

direkt.nl. 
  

 

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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