
Ministeries

Standaard dienstverlening
en plusdiensten.

Afspraken en servicelevels 
staan in onze Producten- en 

dienstengids.

We maken gebruik van 
diverse methoden en 

technieken: P-Lien, 
persona’s, klantreizen en 

gami�cation.

Speerpunten dienstverlening

Verbeteringen georganiseerde 
dienstverlening.

Verbeteringen geautomatiseerde 
dienstverlening.

Ontwikkelingen/vernieuwingen 
dienstverlening.

Samenwerking en 
medewerkers centraal

Speerpunten gezamenlijke 
SSO’s.
Speerpunten HR-strategie.

Programma’s

Vernieuwen en ontwikkelen van de 
dienstverlening.
Beheersing van dienstverlening en 
bedrijfsvoering.
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Thema: kwaliteit
Jaarplan 2016 P-Direkt

De focus zal liggen op 
ontwikkelingen die bijdragen aan 
meer toegevoegde waarde voor 
de bestaande afnemers. 2016 is 
ook het jaar waarin we 
doorpakken op resultaten die met 
het programma Optimaal 
verbinden in 2015 zijn bereikt.
We geven uitwerking aan onze 
ambities op de korte en langere 
termijn: op e�ciënte wijze en met 
oog voor kwaliteit grootschalige 
dienstverlening leveren op het 
snijvlak van HR en ICT.

Samenwerking in de HR-keten en 
met andere SSO’s is de basis voor 
het toevoegen van waarde aan de 
bedrijfsvoering van het Rijk.

Doelstellingen en
ambities 2016

Sturing gebeurt op basis van een 
BSC. Langeretermijndoelstellingen 
en ambities hebben we vastgelegd 
in een Masterplan. In jaarplannen 
per afdelingen worden deze verder 
uitgewerkt. Onze organisatie en 
formatie is hierop aangepast.

Portfoliomanagement en de 
�nanciële kaders zijn leidraad bij 
het realiseren van de ambities.

Organisatie & 
bedrijfsvoering
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