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Wie zijn wij?  





P-Direkt explanimation  
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Welke services/diensten in Selfservice? 

 



Andere services/diensten 

• Organisatie en Formatie 

• Salarisbetalingen 

• Betalingen aan derden 

• Informatie over regelgeving in intranet Rijk = Rijksportaal Personeel 

• Rapportages 

• Personeelsdossiers 

• Etc.  



Merkbelofte en kernboodschap P-Direkt 

 
 
 
 
 

 
 
 P-Direkt, zelf geregeld! 

 
Met P-Direkt kan ik zelf mijn personeelszaken 

regelen,  

en P-Direkt helpt mij daarbij. 
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Informatiekanalen 

• Rijksportaal 

• DIY kaarten 

• Filmpjes 

• Nieuwsbrieven, etc.  

Kanalen verdeeld in drie toepassingsgebieden 

Transactie   (opdracht verstrekken)  

• Zelf doen 

• Laten doen  

Dialoogkanalen 

• Hulpvragen bij:  

• Transacties 

• Informatie . 



Wie zijn zij? 

 

 

 

 

 

 

 

Onze klanten als 

inspiratiebron 



2. Persona’s 
 

 



2. Voordelen van persona’s 
 



2. Hoe hebben we de persona’s gecreëerd? 

 



2. Hoe hebben we de persona’s gecreëerd? 
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2. Hoe hebben we de persona’s gecreëerd? 

 
  

• We delen onze persona’s op 
twee manieren in: 
 

– Op basis van gedrag.  
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Extravert vs Introvert 



 Extravert 

• Eerst doen 

• Praten 

• Genieten van groepen 

• mensen 

• Bellen 

• Interactie 

• Snel afgeleid 

 

 Intravert 

• Eerst denken 

• Luisteren 

• Verkiezen één-op-één 
gesprekken 

• E-mailen 

• Reflectie 

• Goede concentratie 



Sensing vs iNtuition 



 Sensing 

• Feiten 

• Praktisch, nuchter 

• Gezond verstand 

• Details 

• Op het heden gericht 

• Stap-voor-stap 

 iNtuition 

• Verbanden 

• Mogelijkheden 

• Creativiteit 

• Het overzicht 

• Op de toekomst gericht 

• Ingevingen, vlagen van 
inzicht 



Thinking vs Feeling 



Thinking 

• Analytisch, zakelijk 

• Zoeken naar waarheid 

• Eerlijk en direct 

• Bedachtzaam 

•Objectieve criteria 

• Principes 

   Feeling  

• Empatisch, sympathiek 

• Streven naar harmonie 

• Diplomatiek 

•Gevoelig 

• Subjectieve criteria 

•Waarden 

 



Judging vs Perceiving 



Judging 

• Serieus en formeel 

• Tijdsbewust 

• Plannen maken 

• Projecten afronden 

• Controleren en regelen 

•Weet waar je staat 

   Perceiving 

• Speels en nonchalant 

• Vergeet de tijd soms 

• Flexibel blijven 

• Projecten starten 

• Aanpassen en 

veranderen 

•Ontdekken zoals het 

gaat 
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2. Hoe hebben we de persona’s gecreëerd? 

 
  

• We delen onze persona’s op 
twee manieren in: 
 

– Op basis van gedrag.  
 
 
 

– Op basis van de houding ten 
opzichte van P-Direkt 
dienstverlening. En de 
middelen/kennis/vaardighed
en waarover zij beschikken 
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De P-Direkt persona’s   
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Opletpunten per 
persona 

 





Henk - stroeflopend gesprek.mp4








2. Toepassing 
• Klantcontacten 

– Mondeling  

– Schriftelijk 

• Ontwerpen digitale processen 

• User stories 

• Kanalenselectie 

 

Internalisering 

• Beeldconcept communicatie 

• Posters 

• Boekje Wie zijn zij? 

• Training 

• Feest P-Direkt 
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User story Persona 

Als medewerker 
wil ik relevante details gewenst van een transactie kunnen 
opvragen 
zodat ik na kan kijken of de gegevens kloppen 
 

Marcel  

Als medewerker 
wil ik slechts eenmaal hoeven in te loggen  
zodat ik door apps en functies kan zonder opnieuw aan te 
melden  
 

Henk 

Als medewerker 
wil ik alleen de apps zien die ik kan en mag gebruiken   
zodat ik snel bij mijn veelgebruikte taken kan komen  
 

Said 

Als  
wil ik mijn favoriete apps bovenaan kunnen zetten   
zodat ik snel bij mijn veelgebruikte taken kan komen  
 

Caroline 


