Beste collega,
De gemeente Utrecht heeft alle inwoners die hulp krijgen via de Wmo een algemene brief
gestuurd om ze te informeren over de aanbesteding voor hulp bij het huishouden (zie bijlage
1). Jouw client(en) hebben deze brief ook ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat je hier
vragen over krijgt en/of zelf hebt. Daarom hieronder de situatie die geldt voor onze cliënten
en wat dit betekent voor jou.
Tzorg is 1 van de 4 zorgaanbieders die in de gemeente Utrecht huishoudelijke
ondersteuning mag blijven aanbieden. Daar zijn we heel blij mee en trots op. De regio wordt
na mei 2022 wel verdeeld onder de vier zorgaanbieders. Wij blijven in die nieuwe situatie in
een groot gedeelte zorg leveren en in een gedeelte niet. In bijlage 2 vind je de gebieden
waar we zorg blijven leveren en waar niet.
Wat betekent dit voor jou?
1. Wonen (al) jouw cliënten in het gebied waar we zorg mogen blijven leveren dan
blijven je cliënten hulp van Tzorg krijgen en blijf jij hun vaste thuishulp. Er verandert
dan dus helemaal niets voor jou (ook niet na mei 2022).
2. Wonen (al) jouw cliënten in het gebied waar we in de nieuwe situatie geen zorg meer
mogen leveren dan gaan deze cliënten op termijn over naar een andere
zorgaanbieder die de gemeente aan dat gebied heeft toegewezen. Dit zal pas gaan
spelen in de loop van 2022 en dan zullen we jou en je cliënten daarvan tijdig
informeren. Uitgangspunt van zowel de zorgaanbieders als de gemeente is dat de
relatie tussen client en medewerkers zoveel mogelijk wordt behouden. Jij kan de
vaste hulp blijven voor jouw cliënten en kiezen om in dienst te treden bij de andere
zorgaanbieder. Daarbij is het uitgangspunt dat je jouw huidige arbeidsvoorwaarden
behoudt.
3. Woont een gedeelte van jouw cliënten in het gebied waar we zorg mogen blijven
leveren en een gedeelte niet? Dan bespreken we op tijd met jou, voordat de cliënten
een andere zorgaanbieder krijgen (in de loop van 2022), wat de mogelijkheden en
jouw wensen zijn. Voor welke cliënten je het liefste werkt en of je dan bij Tzorg blijft
werken of voor een andere zorgaanbieder.
Hoe nu verder?
We begrijpen dat dit onzeker voelt voor jou en je cliënten maar in ieder geval tot en met mei
2022 verandert er nog niets. Samen met de gemeente en de andere zorgaanbieders gaan
we de komende tijd bespreken hoe de verdeling er praktisch uit gaat zien. We informeren
jou voor het einde van het jaar over de stand van zaken.
Nogmaals: voorlopig verandert er nog helemaal niets voor jou of je cliënten en wij
informeren je tijdig (in ieder geval voor het einde van het jaar) over de vervolgstappen.
Mocht je nu toch vragen hebben dan kun je die het beste per mail stellen. Wij proberen die
zo snel mogelijk te beantwoorden.
Ik wens je in ieder geval een hele fijne zomer!
Vriendelijke groet,
Tzorg

