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Beste,  
  
U hebt hulp bij het huishouden via de gemeente Utrecht. Wij hebben onlangs een aanbesteding 
gehouden voor organisaties die hulp bij het huishouden willen geven. Vanaf 1 januari 2022 zijn er 4 
organisaties die hulp bij het huishouden gaan bieden. In deze brief leggen wij uit wat er verder 
gebeurt. 
 
U hoeft niets te doen 
Voorlopig verandert er voor u niets. U houdt de organisatie die u nu hebt. De hulp die u kent, blijft bij u 
komen. U houdt ook hetzelfde aantal uren huishoudelijke hulp als u nu hebt.  
 
Organisaties vanaf 2022 
Onze contracten met alle organisaties voor hulp bij het huishouden lopen af op uiterlijk 1 mei 2022. 
Daarom hebben wij een aanbesteding gehouden voor de nieuwe periode. Wij hebben organisaties 
uitgekozen die samen met ons de hulp bij het huishouden verder kunnen verbeteren. Zodat de hulp 
nog beter past bij uw persoonlijke situatie, en nog meer samenwerkt met andere zorgpartijen in de 
wijk. De 4 organisaties zijn: Docura Thuiszorg, Zorgwacht, Emile Thuiszorg en Tzorg. 
 
Van welke organisatie krijgt u hulp vanaf 2022 
Vanaf 1 januari 2022 zijn er drie mogelijke situaties: 

1. U gaat direct over naar een andere organisatie voor hulp bij het huishouden. 
2. U blijft bij uw huidige organisatie voor hulp bij het huishouden. 
3. U blijft nog een paar maanden bij uw huidige organisatie voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1 

mei 2022 gaat u over naar een andere organisatie. 
 

Wij willen graag dat de hulp die u nu kent, vanaf 1 januari 2022 ook bij u blijft komen. Daar doen we 
ons best voor.  
 
Zodra wij weten welke situatie voor u gaat gelden en vanaf wanneer, krijgt u een brief van ons. Daarin 
staat van welke organisatie u hulp bij het huishouden krijgt. Wij verwachten dat wij u daarover in 
november kunnen informeren.  
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Hebt u nog vragen over deze brief? 
Stel uw vragen gerust. U kunt ons mailen via wmo@utrecht.nl of ons bellen op 030 – 286 95 00. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marieke van der Steen 
Manager Team Meedoen naar Vermogen 
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