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P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket
aan diensten op het snijvlak van hr en ict. Via deze nieuwsbrief informeren wij
stakeholders en andere belangstellenden over ontwikkelingen binnen onze
organisatie. Voor nieuws en ontwikkelingen over onze dienstverlening versturen
wij aan de bijna 140.000 rijksambtenaren onze nieuwsbrief de P‐Direkter.

Producten- en
dienstengids P-Direkt
2022 completer dan ooit
De nieuwe Producten- en dienstengids
(PDG 2022) van P-Direkt is completer
dan andere jaren. We vertellen niet
alleen wat onze basisdienstverlening
is, maar ook hoe we samenwerken
met onze stakeholders. En hoe wij zelf
naar onze dienstverlening kijken. Lees
verder.

Nieuwe verlofmodule PDirektportaal brengt
meer overzicht
Meer overzicht, minder klikken,
duidelijkere informatie. Dat zijn enkele
van de voordelen van de nieuwe
verlofmodule van P-Direkt. Deze
verlofmodule is vanaf 11 november
2021 zichtbaar in het P-Direktportaal.
Zo kunnen alle rijksambtenaren en de
medewerkers van de Rechterlijke
Macht nog gemakkelijker hun verlof
registreren of wijzigen. Lees verder.

P-Direkt in 2022: de basis
blijft op orde
P-Direkt heeft het jaarplan voor 2022
gepresenteerd. Dit is vastgesteld door
de eigenaar. Het jaarplan voor 2022 is
het tweede plan dat gebaseerd is op
het Masterplan 2020-2025. Naast het
uitvoeren van onze
basisdienstverlening, blijven we
aandacht geven aan het verbreden,
verdiepen en doorontwikkelen van de
dienstverlening. Lees verder.

Belastingdienst maakt nu
ook gebruik van InBeeld
Bedrijfszorg
P-Direkt heeft een applicatie
ontwikkeld die zorgt voor een juiste
afhandeling van de bedrijfszorg
processen. De Belastingdienst heeft
besloten ook gebruik te maken van

InBeeld Bedrijfszorg (BZ) en is daarmee
aangesloten. Lees verder.

Heeft u recht op de
thuiswerkvergoeding?
Vraag ‘m aan
Sinds het begin van de coronacrisis
werken veel rijksambtenaren thuis. In
de nieuwe CAO Rijk is een eenmalige
thuiswerkvergoeding afgesproken voor
de periode van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2021. Heeft u recht
op de thuiswerkvergoeding? Dan kunt
u de thuiswerkvergoeding aanvragen
in het P-Direktportaal. Lees verder.

Meer lezen
Lees meer over P‐Direkt
op www.p‐direkt.nl en
volg ons op LinkedIn.

Uw reacties zijn
welkom

Aan- of
afmelden

Heeft u tips en/of
suggesties voor deze
nieuwsbrief? Wij horen
het graag!

Aan- of afmelden voor
de nieuwsbrief? Stuur
een e‐mail naar team
Communicatie.

