
Kinderdagverblijven zijn een uitkomst wanneer
beide ouders werken. Na aanmelding kun je je kind
daar overdag naartoe brengen en na werk weer
ophalen. Kinderdagverblijven helpen enorm bij de
taal- en sociale vaardigheden van een kind. Ze leren
er leeftijdgenootjes kennen en maken vriendjes. 

Het sociaal werk van Sedna is er voor alle inwoners 
van de gemeente Emmen. Je kunt bij Sedna terecht 
met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en 
opvoeden, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
of (activiteiten in) je leefomgeving. Daarnaast 
organiseren verschillende activiteiten, waar je 
andere mensen uit je buurt kunt ontmoeten. Je vindt 
ons in alle gebieden, kijk hiervoor op onze website 
www.sednaemmen.nl. Hier vind je ook onze 
activiteiten. 

De taalscholen, waaronder IVIO, helpen je op weg
met het leren van de Nederlandse taal. Je volgt een
traject op niveau. Hoe hoger dat niveau; hoe beter.
Het helpt je met het krijgen van een goede baan en
het maakt het makkelijker om je zaken te regelen. 

Via de bibliotheek kun je niet alleen boeken lezen,
maar daarnaast ook oefenen met de taal. 

VluchtelingenWerk biedt onder andere 
maatschappelijke begeleiding aan statushouders van 
de gemeente Emmen. Ze ondersteunen met de 
verhuizing en de eerste stappen in de nieuwe 
woonplaats. Daarnaast biedt VluchtelingenWerk ook 
juridische begeleiding aan statushouders, hiervoor 
hebben zij een (juridisch) spreekuur

SOCIALE KAART Inburgering

Menso
Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN Emmen
Telefoon: 0800 - 1801
E-mail: info@menso-emmen.nl

Menso helpt mensen op weg naar werk. Voor
statushouders die moeten inburgeren bieden we
trajecten op maat. Via een persoonlijke begeleider
(regievoerder) worden afspraken gemaakt over wat
jou verder helpt. Na het voltooien van je inburgering
kan Menso je helpen een plek te vinden op de
arbeidsmarkt, mocht dit zelf nog niet zijn gelukt. 

Gemeentehuis
Gemeente Emmen
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Telefoon: 14 0591

Bij het gemeentehuis kunt u terecht voor praktische
zaken als uw uitkering, zorgzaken, het aangeven van
een geboorte, het regelen van een huwelijk of een
verhuizing. 

EMCO - groep
Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN Emmen
Telefoon: 0591 636 600

EMCO-groep biedt mensen de kans te werken naar
vermogen, en daarbij vaardigheden op helpt te
bouwen die nuttig zijn op de arbeidsmarkt. EMCO
biedt voor velen een introductie op de Nederlandse
arbeidsmarkt, en biedt persoonlijke begeleiding bij
het aanleren van nieuwe vaardigheden en
competenties. Ook kun je via EMCO kennismaken
met verschillende soorten werk die deze regio heeft,
waardoor je een beter beeld krijgt van wat je zelf zou
kunnen én willen. 

Vluchtelingenwerk
Parallelweg 36, 7822 GM Emmen
Telefoon: 0591 649 145

Sedna
Hooggoorns 11, 7812 AP Emmen
Telefoon: 0591 680 800
E-mail: info@sednaemmen.nl

Taalscholen

Facet Bibliotheken
Noorderplein 101, 7811MG Emmen
Telefoon: 0591 681444
E-mail: klantenservice@facet-emmen.nl

Kinderdagverblijven

Iedereen in Nederland heeft een huisarts. Bij de
huisarts kun je terecht bij vragen over je gezondheid.
Dit kan gaan over je lichamelijke gezondheid, maar
ook je geestelijke gezondheid. De huisarts verwijst je
door als dat nodig is. 

Huisartsen

https://www.google.com/search?q=emco+groep&rlz=1C1GCEB_enNL978NL979&sxsrf=ALiCzsYSmXP1B1zaGcONI7MkO_FwIUWIcg%3A1661339862278&ei=1ggGY-7DEI-YkwXUnaiYBw&ved=0ahUKEwjuht6ird_5AhUPzKQKHdQOCnMQ4dUDCA4&uact=5&oq=emco+groep&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIICAAQHhAPEBYyBggAEB4QFjICCCY6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BwguENQCEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOg0ILhCxAxCDARDUAhBDOgsIABCABBCxAxCDAToECC4QQzoKCC4QxwEQrwEQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6BAgAEEM6BQgAEIAEOgoIABCxAxCDARBDOggIABCABBCxAzoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoLCC4QxwEQrwEQywE6BQgAEMsBSgQIQRgASgQIRhgAUOsFWPsNYIwPaANwAXgBgAF1iAGRBpIBAzguMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=vluchtelingenwerk%20emmen&rlz=1C1GCEB_enNL978NL979&sxsrf=ALiCzsan5WOe5mP_fWLQJRzE3lw8Y8NXIw:1661340327638&ei=SwkGY5qyNojksAeTzK_YBg&oq=vluchtelin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATILCC4QgAQQxwEQrwE6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsILhCABBDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToFCAAQywFKBAhBGABKBAhGGABQiQlYyBJghxloA3ABeACAAX6IAfkFkgEDOS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16719772817061178508&lqi=Chd2bHVjaHRlbGluZ2Vud2VyayBlbW1lbiIDiAEBWh8iF3ZsdWNodGVsaW5nZW53ZXJrIGVtbWVuKgQIAhAAkgEXbm9uX3Byb2ZpdF9vcmdhbml6YXRpb26qARkQASoVIhF2bHVjaHRlbGluZ2Vud2VyaygC&ved=2ahUKEwiRo9GAr9_5AhUH66QKHY_eB_EQvS56BAgkEAE&sa=X&rlst=f#

