Over Topaz
Topaz is een ambitieuze ouderenzorgorganisatie in de regio
Leiden en de Duin- en Bollenstreek. We bieden zorg aan
kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag die thuis niet
meer zelfstandig kunnen wonen. Dit doen we in onze acht
huizen en in ons revalidatiehotel. Onze gespecialiseerde
behandelaren en onze VPT-teams (Volledig Pakket Thuis)
komen ook bij mensen thuis. Bovendien hebben we het grootste
Huntington-expertisecentrum ter wereld in huis.

Ons motto is: het hele leven telt.

Bed & Baan bij Topaz:
een studio voor
nieuwe medewerkers
in hartje Leiden
Ons motto ‘het hele leven telt’ geldt niet alleen voor
bewoners, maar ook voor medewerkers. Naast een
leuke baan willen medewerkers ook mooi wonen.
Topaz heeft daarom iets unieks: Bed & Baan bij Topaz.
Betaalbare studio's in het historisch centrum van
Leiden voor nieuwe zorgmedewerkers die graag bij
Topaz aan de slag willen. De verhuur van de studio's is
eind 2019 gestart.

Of mensen nu deﬁnitief bij ons wonen, tijdelijk revalideren of thuis
extra ondersteuning krijgen, we kijken altijd verder dan de
zorgvraag van dat moment. We zijn geïnteresseerd in het hele
verhaal; hun complete levensgeschiedenis. Alleen op die manier,
als we weten wie ze zijn en waar ze blij en gelukkig van worden,
kunnen we ze de zorg bieden die bij ze past. Dat betekent dat ook
het hele leven van onze medewerkers belangrijk is. Alleen als jij
goed in je vel zit en in een prettige omgeving werkt met een ﬁjn
team, kom je tot je recht en kun je echt iets betekenen voor de
bewoners. Daarom investeren we veel in je ontwikkeling en helpen
we je om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Kijk op bedenbaanbijtopaz.nl voor meer informatie.

Neem voor meer informatie
contact op met de recruiters
van Topaz via
solliciteren@topaz.nl of
bel of whatsapp naar
06 10 75 86 55.

Bed
Baan
bij Topaz

Wonen en
werken bij Topaz?
Ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging als zorgmedewerker en
wil je heel graag in het centrum
van Leiden wonen?
Grijp dan nu je kans!

Betaalbare studio
We bieden je een ruime studio met
eigen douche, toilet en een kleine
pantry voor een waterkoker en

koffiezetapparaat. Daarnaast deel je
met andere huurders een keuken.
Je betaalt voor een eenkamerstudio
(26 m2) slechts 300 euro per maand.
De servicekosten voor gas, water,
licht, gebruik van wasmachine en
droogtrommel, overdekte ﬁetsen- of
scooterstalling en de schoonmaak
van de algemene ruimtes bedragen
ongeveer 160 euro per maand. In

Waar vind je voor
dit bedrag nog een
studio in het centrum
van Leiden?

Bed & Baan Topaz is een tijdelijk
project voor de duur van maximaal
3 jaar (tot uiterlijk november 2022).
Topaz wil de locatie Groenhoven
na deze periode herbestemmen.

elke studio is uiteraard een
aansluiting voor tv en internet
aanwezig (exclusief abonnement).
Sommige studio’s beschikken over
een balkon, daarnaast is er een
grote gemeenschappelijke tuin
waar je gebruik van kunt maken.
Je komt in aanmerking voor een
studio als je door je proeftijd heen
bent.

Hartje centrum
Bed & Baan bij Topaz is gevestigd in de voormalige locatie Topaz
Groenhoven en ligt aan de Witte Rozenstraat, een zijstraat van de
Witte Singel in de historische wijk Vreewijk. De Witte Rozenstraat ligt
centraal ten opzichte van winkels (binnenstad, Herenstraat/Doezastraat
en winkelcentrum Luifelbaan), uitgaansgelegenheden, musea
(waaronder de Leidse Sterrewacht) en ligt in een groene omgeving
(Singelpark, Witte Singel).

Samen wonen met collega’s
én bewoners
Topaz gaat de tweede en derde etage
verhuren aan medewerkers, de
begane grond en eerste etage zijn
voorlopig bestemd voor bewoners.
Topaz gaat Groenhoven namelijk ook
tijdelijk gebruiken als wissellocatie
tijdens de verbouwing van andere
locaties. In deze periode wonen
medewerkers en bewoners samen in
Groenhoven.
Op de langere termijn is het de
bedoeling om heel Groenhoven voor
medewerkerhuisvesting in te zetten.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend: vlakbij op
de Witte Singel ligt een bushalte en beide Leidse stations (Centraal en
Lammenschans) liggen op maximaal 10 minuten ﬁetsen. Als je een auto
bezit, kun je een parkeerplek huren bij parkeerterrein Haagweg.

