12 juli 2022

P‐Direkter
Ouderschapsverlof, wat
verandert er op 2 augustus?
Alle werkende ouders in Nederland
hebben recht op betaald
ouderschapsverlof. Dat staat in de
nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof
die ingaat op 2 augustus 2022.
Je kon als rijksambtenaar al langer
gebruikmaken van betaald
ouderschapsverlof. Daar komt dus nu
een landelijke wet bovenop. Wat
verandert er daarmee voor jou?
Lees meer

Salarisstrook in een nieuw jasje
Iedere maand ontvang je een
salarisstrook. De huidige salarisstrook
was verouderd en aan vernieuwing toe.
Benieuwd hoe de nieuwe salarisstrook
eruit ziet?
Lees meer

P‐Direkt betrekt collega’s met
visuele beperking bij testen
nieuwe app
App‐Direkt is de app van P‐Direkt
waarmee je veelvoorkomende
personeelszaken regelt. De app moet
toegankelijk zijn voor alle
rijksambtenaren. P‐Direkt heeft een
toegankelijkheidstest uitgevoerd om te
bekijken of App‐Direkt geschikt is voor
collega’s met een visuele beperking.
Lees meer

Werkbezoek Defensie bij P‐
Direkt: wat kunnen we van elkaar
leren?
Het is donderdag 18 mei als het
ministerie van Defensie op bezoek is
bij P‐Direkt. De aanleiding voor deze
kennismaking is dat Defensie haar
complete hr‐it landschap gaat
vervangen en op zoek is naar een
nieuw hr‐systeem. P‐Direkt werkt al
jaren met hr‐systeem SAP en geeft
Defensie een kijkje in de keuken. Wat

kunnen Defensie en P‐Direkt van
elkaar leren?
Lees meer

Help jij het P‐Direktportaal nog
beter te maken?
Afgelopen jaar is P‐Direkt gestart met
de P‐Direkt Community. Dit is een
online denktank van rijksambtenaren
die helpen het P‐Direktportaal beter te
maken.
Wil jij helpen het P‐Direktportaal nog
beter te laten aansluiten bij jouw
behoefte?
Lees meer

Wist je dat?
We hebben een nieuwe cao. De looptijd is van 1 april 2022 tot en met 20 juni 2024. Het
Akkoord over CAO Rijk is op 11 juli getekend.

Je kunt je reisafstand makkelijk berekenen met de AND‐routeplanner.

Ben je manager? Vergeet dan niet tijdens je verlof of afwezigheid de vervangingsregel in te
stellen.

Je kunt als manager vanaf nu vrijwel alle declaraties van je medewerkers op een nieuwe

manier afhandelen in het P‐Direktportaal.

App‐Direkt is een handige app waarmee je meteen verlof registreert en inzicht hebt in je
personeelskaart of een werkgeversverklaring aanvraagt.

Betaaldata 2022
22 juli
24 augustus
23 september
24 oktober
24 november
22 december

Bereikbaarheid P‐Direkt

Afmelden voor de P‐Direkter?

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.

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 P‐Direkt.nl kun je eerder
verschenen nummers van de P‐Direkter
lezen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is verzonden, wordt je
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.

