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Thema’s: kwaliteit en kosten
Doelstellingen: gebruikerstevredenheid 7 en e�ciëncy in de keten

Jaarplan 2015 P-Direkt
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Ministeries

We leveren standaarddienstverlening. 
P-Direkt hanteert standaard servicelevels.

Producten, diensten en servicelevels zijn 
vastgelegd in onze Producten- en 
dienstengids.

Speerpunten HR-strategie

Beheersen van ziekteverzuim: 
sturing op 5,5%

Sturen op persoonlijke ontwikkeling 
en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers

Score op 
medewerkerstevredenheid: 7

Inzet methodes

Bij het realiseren van alle doelstellingen 
maken we gebruik van P-Lien, onze 

variant van Lean, persona’s en klantreizen. 
In de samenwerking met SSO’s zullen we 

trekker zijn op bredere inzet van deze 
hulpmiddelen.

Programma’s

Verder verbeteren van de 
dienstverleningsketen via het 

programma Optimaal Verbinden.
Verder verbeteren van de kwaliteit 

en e�ciency van onze huidige 
dienstverlening.

Vernieuwen en ontwikkelen van de 
dienstverlening.

In 2015 bouwen we voort op wat we in 2014 hebben gerealiseerd. Op alle gebieden van 
dienstverlening en bedrijfsvoering hebben we ambitieuze doelstellingen.

Ook gaan we extra investeren in de samenwerking met de ministeries en met andere 
Shared Service Organisaties gericht op een meer integrale bedrijfsvoering.

Sturing op dit alles doen we op basis van ons Kwaliteitsmodel.

Klik voor meer informatie op onderstaande icoontjes.

Wat kunt u in 2015 verwachten?

inze�en

klantreis

methode

P-Lien
gedachtegoed en 

methodes
Inzet persona’s

Speerpunten bedrijfsvoering

We werken aan een nieuw Masterplan
2016 – 2020 waarin we de ontwikkeling van 
de dienstverlening, kwaliteitsbeheersing en 

e�ciencysturing centraal stellen.
In samenhang hiermee wordt ook de 
organisatie en formatie aangepast.

Beheersing
ziekteverzuim

max. 5,5%
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