Utrecht, 20 augustus 2021
Beste,
De contracten van gemeente Utrecht met alle organisaties voor hulp bij het huishouden lopen af. Daarom
heeft de gemeente onlangs een aanbesteding gehouden. Op basis daarvan zijn er vier zorgaanbieders
uitgekozen die vanaf 1 januari 2022 de hulp bij het huishouden gaan verzorgen in Utrecht. Dat zijn wij:
Docura Thuiszorg, Zorgwacht, Emile Thuiszorg en Tzorg.
Jouw huidige werkgever zit daar helaas niet bij en levert daarom vanaf mei 2022 geen huishoudelijke hulp
meer in Utrecht. We begrijpen dat dit vervelend is maar we benadrukken dat jij jouw werk bij jouw cliënten
kan blijven uitvoeren.
Baanzekerheid
Wij hopen dat je dit mooie vak wilt blijven doen door aan de slag te gaan bij één van onze organisaties. Want
jij bent ontzettend belangrijk om te zorgen voor een prettig thuis voor de inwoners van gemeente Utrecht.
De gemeente Utrecht en wij streven er dan ook naar dat je kunt blijven werken bij jouw huidige cliënten.
Wij maken binnenkort afspraken met jouw huidige werkgever hoe en wanneer jij bij ons in dienst kunt
komen om door te kunnen gaan met jouw werk. Uitgangspunt van ons en de gemeente is dat jouw baan en
je arbeidsvoorwaarden gelijk blijven.
Bij wie kun je werken?
De vier zorgaanbieders zijn verdeeld over twee stadsdelen. Per stadsdeel zijn wij vervolgens samen
verantwoordelijk voor het aanbod van hulp bij het huishouden in de volgende gebieden:
Stadsdeel A
Docura Thuiszorg en Zorgwacht leveren zorg in:
- West, Ondiep Pijlsweerd, Zuilen (1, 2, 3);
- Overvecht Centrum, de Gagel, Spoorzoom,
Vechtzoom (4, 5, 6, 7).
Stadsdeel B
Emile en Tzorg leveren zorg in:
- Binnenstad, Noord-Oost, Oost (8, 9, 10);
- Dichters- Rivierenwijk, Lunetten (11, 12, 13);
- Kanaleneiland Noord en Zuid (14, 15);
- Vleuten, de Meern, Leidsche Rijn (16,17, 18).

Keuzes
1. Wanneer al jouw cliënten in hetzelfde stadsdeel wonen dan kun je samen met jouw cliënten een
keuze maken voor één zorgaanbieder. De verbinding tussen jou en je cliënten blijft bestaan en je
gaat bij één werkgever werken.
2. Wanneer je cliënten niet in hetzelfde stadsdeel wonen dan zijn er meerdere mogelijkheden:
a. Je kunt ervoor kiezen om bij meerdere zorgaanbieders (bijvoorbeeld in beide stadsdelen
één) te gaan werken. De vaste koppeling tussen jou en jouw cliënten blijft bestaan en je gaat
bij meerdere werkgevers werken.

b. Je kunt ervoor kiezen om bij één zorgaanbieder in één stadsdeel te gaan werken. De vaste
koppeling tussen jou en jouw cliënten in dat stadsdeel blijft bestaan en je gaat werken bij
één werkgever. De cliënten in het andere stadsdeel krijgen zorg van één van de andere
zorgaanbieders en krijgen dan een andere thuishulp.
In alle gevallen zorgen we ervoor dat de hulp voor al jouw huidige cliënten door blijft gaan.
Informatiebijeenkomsten
We begrijpen dat je misschien vragen hebt over deze verandering. Daarom organiseren wij samen met de
gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten in september en oktober bij jou in de buurt. Je kunt dan al je
vragen stellen en kennismaken met de vier zorgaanbieders. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Vragen?
Tot en met eind dit jaar verandert er voor jou en je cliënten nog helemaal niets. Jij blijft voorlopig bij je
huidige werkgever werken en je hoeft nu dus nog niets te doen. Jouw cliënten hebben een algemene
informatiebrief van de gemeente ontvangen over de aanbesteding. De gemeente verwacht hen in november
meer informatie te kunnen geven over het vervolg.
Heb je vragen voor de vier zorgaanbieders of wil je meer informatie over onze organisaties? Dan kun je ook
rechtstreeks met ons contact opnemen:
Docura Thuiszorg

Zorgwacht

Email: utrecht@docura.nl
Tel: 030 - 22 70 765
www.docura.nl/utrecht

Email: werkenbij@zorgwacht.nl
Tel: 030-87 94 595, optie 3
www.zorgwacht.nl/huishoudelijke-hulp-gemeente-utrecht

Tzorg

Emile Thuiszorg

Email: utrecht@tzorg.nl
Tel: 030 - 20 28 888
www.tzorg.nl/utrechtinfo

Email: info@emile.nu
Tel: 06 - 14 38 88 22
www.emile.nu/werken-bij/utrecht/utrecht-hbh

Door jouw inzet kunnen inwoners van gemeente Utrecht fijn thuis wonen en blijven ze langer zelfredzaam.
Wij hopen dan ook dat je dit belangrijke werk nog lang en met veel plezier wilt blijven doen. Je bent meer
dan welkom om bij één of meerdere van onze organisaties te komen werken. Wij en de cliënten rekenen op
je!
Met vriendelijke groet,

Allard Jager, regiomanager Utrecht
Tzorg
Wesley van den Hoek, Algemeen directeur
Docura Thuiszorg
Naomi van Es
Emile Thuiszorg
Wilhelmien Looymans, directeur
Zorgwacht

