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Chatten in het P-Direktportaal
Vanaf 19 november is het mogelijk om via het P-Direktportaal
met P-Direkt live te chatten. Deze nieuwe dienstverlening is
onderdeel van Mijn P-Direkt. We voeren het livechatten per
proces in. Als eerste vindt u de chatknop bij het
procesformulier Personeelsgesprekken en bij het inlogscherm
van het P-Direktportaal. Heeft u een vraag over deze twee
onderwerpen? Schroom niet en klik op de chatknop!
Lees meer

‘Gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie belangrijkste speerpunten
vernieuwing P-Direktportaal’

Na een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van het
oude P-Direktportaal is het project Mijn P-Direkt gestart. Doel
van het project Mijn P-Direkt is om de dienstverlening van PDirekt te verbeteren, meer structuur aan te brengen en
processen meer inzichtelijk te maken. In 2018 is er veel
gebeurd in het project Mijn P-Direkt.
Lees meer

Mijn P-Direkt in 2018 in een vogelvlucht
Met Mijn P-Direkt wil P-Direkt een extra impuls geven aan de
dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid van het PDirektportaal. Vanaf augustus 2017 is er in het project flink
gewerkt aan het optimaliseren van HR-processen in het PDirektportaal. Marije Westra (Hoofd contactcenter P-Direkt) is
vanaf het begin van het project in de zomer van 2017 nauw
betrokken bij de ontwikkelingen van het project.
Lees meer

Wist u dat?
..........u als ambtenaar per 1 januari 2020 een nieuwe rechtspositie krijgt?
..........u vanaf nu uw saldo vakantie-uren, compensatie- en PAS-verlof voor 2019 kunt inzien?
...........P-Direkt goed te bereiken is tot 22.00 uur?
...........P-Direkt bezig is met het ontwikkelen van een rijksbreed roostersysteem dat voor 35
organisaties binnen het rijk beschikbaar komt?

Enquête P-Direkter

Verbeteren doen we samen. We hebben daarom een enquête
samengesteld met als doel om te kijken wat u vindt van de PDirekter als nieuwsbrief in de huidige vorm.
Klik hier om de enquete in te vullen

Betaaldata salarissen 2019
Op de onderstaande data worden het salaris en eventuele uitkeringen in 2019 overgemaakt:
24 januari
22 februari
22 maart
24 april
24 mei + vakantie-uitkering
24 juni
24 juli
23 augustus
24 september
24 oktober
22 november + eindejaarsuitkering
20 december

Colofon
Wij zijn bereikbaar op

Afmelden voor de P-Direkter? Eerder verschenen nummers

werkdagen van 08.00 uur tot

U kunt zich voor de

22.00 uur

nieuwsbrief afmelden. Wilt u kunt u eerder verschenen

088 - 020 08 00

zich opnieuw aanmelden?

nummers van de P-Direkter

contactcenter@p-direkt.nl

Stuur dan een e-mail naar

lezen.

contactcenter@p-direkt.nl

Op Rijksportaal Personeel

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 ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

