
Willien van Dam
Eigenaar, ontwerper, coach, programmamaker

Sinds 2010 ben ik aan de slag als programmamaker, 
coach en trainer. Met mijn spiegelbeesten vorm ik een 
ijzersterk team.  

De dierpersonages ontwapenen en ge-
ven zowel kinderen als volwassenen de 
ruimte om zichzelf te laten zien. Ik ben 
elke keer weer verbaasd hoe ze mensen 
kunnen openen en nieuwe ervaringen 
mogelijk maken. 
Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot leer-
kracht en levensbeschouwelijk werker en 
zet nu mijn passie voor spel en theater-
poppen als middel in voor persoonsvor-
ming en -ontwikkeling.
Bel me gerust voor meer informatie.  
Je hoort dan snel van me! 

Contactgegevens
SpiegelBeesten
Willien van Dam
U. de Miststraat 45
8266 CB Kampen 

M 06-34 40 18 37 
E  info@spiegelbeesten.nl 
W www.spiegelbeesten.nl

Een greep uit onze projecten:
Meespeelvoorstelling 
voor kinderen uit AZC 

Luttelgeest

Invulling ZOOmeravonden 
met interactief theater, 
Dierenpark Gaia ZOO, 

Kerkrade

Ontwikkeling  
trainingsmethodiek  

‘de 7Raadgevers’

Teamwerk (spiegelsessies) 
binnen onderwijs, zorg en 

welzijn

Cultuureducatieve 
projecten met Stadkamer 

Zwolle

Bijdrage aan 
jubileumuitvoering van 

Stedelijk Orkest Kampen

Kinderkerstfeest in scholen 
en kerken

Interactief belevingstheater 
bij evenementen

Cultuureducatief 
project klooster Zwolle 
-7geheimentocht- voor 

basisscholen Zwolle

Uitleen karakters aan 
musicalschool Ventura 

voor uitvoering Lion King 
musical

Deelname /  
uitleen karakters TV 
productie Talpa NL /  
SBS6 – Lion King act 
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VERSTERK JE PROGRAMMA!
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Lion King spelworkshops 
aan kinderen uit minima-

gezinnen, Meerpaal 
Dronten, kidsweek

Verhuur karakters aan 
het Wereldberoemde 
Verhalenfestival 2019  

en 2020

Inspiratiesessies 
cliëntenraden, 

patiëntengroepen en 
vrijwilligersgroepen 

Programma rondom 
Kinderboekenweek 2019

Trainingsdagen 
(spiegelsessies) studenten 

Honours Program, 
Hogeschool Inholland

Verzorgen jaarlijkse 
inspiratiesessie bij 

kennismakingsweekend 
deeltijdstudenten 

Theologie Windesheim in 
klooster Denekamp

UNIEKE MOMENTEN 
VAN INTERACTIE 
EN INSPIRATIE



Over SpiegelBeesten
SpiegelBeesten ontwikkelt vanuit het eigen atelier ambachtelijke, uit 
hout gesneden, theaterpoppen. De karakters brengen unieke momenten 
van interactie en inspiratie op gang. Daarmee versterk je je training, 
workshop, onderwijsproject of kinderprogramma!

Hoe werkt het precies? Hoe reageren mensen? Pas wanneer je de karakters 
zelf ontmoet en beleefd hebt, kun je je er een goede voorstelling van maken.  
SpiegelBeesten werkt ook samen met andere professionals om zo op elke 
vraag een passend antwoord te bieden. Ontdek onze projecten en vertel  
ons jouw plan. We gaan graag met je om tafel!

Vier routes naar inspiratie

HET RAADGEVERSPAD

Spiegelsessies teams  
en studenten
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MET NONVERBAAL 
SPEL KUN JE 
ZOVEEL ZEGGEN!

HET UILENNEST

Filosoferen met  
kinderen

HET SPRINGMUISVELD

Meespeel programma’s  
kinderen

DE LEEUWENROTS

Projecten en  
maatwerk

Wat klanten zeggen:
‘Vandaag hadden we een jaarevaluatie en een 
spiegel sessie met het team (en zeven dier-
lijke raadgevers). Mooie resultaten behaald, 
nieuwe inzichten / openbaringen gekregen én 
doelen gesteld. Een waardevolle middag!’
TEAM BUURTSPORTCOACHES, OLDEBROEK
Na een teaminspiratie met de 7Raadgevers 
(Zie programma’s ‘Het Raadgeverspad’)

‘De kinderen zijn laaiend enthousiast.  
Het verspreidt zich door de hele school! We 
kunnen hiermee nog wéken verder bij ‘sociale 
vaardigheden’.
LEERKRACHT GROEP 6, AMBELT APELDOORN 
Na een zevengeheimentocht in Klooster Zwolle 
(Zie programma’s ‘Het Uilennest’)

‘Deze karakters zijn stuk voor stuk zo mooi 
om te zien, dat je ze aan wilt raken en mee 
wilt gaan naar hun illusionaire wereld’.
THEATERPROGRAMMEUR DNK ASSEN
Na programma Kinderboekenweek 2018
(Zie programma’s ‘De leeuwenrots’)

‘Dit was zó ontzettend leuk om te doen 
met de kids. En zó verschrikkelijk leuk 
voor de papa’s, mama’s, broertjes en zus-
jes, ooms, tante’s, opa’s en oma’s en alle 
andere bezoekers om naar te kijken!’
BRONKERK, PKN UGCHELEN
Na een kinderkerst(meespeel)voorstelling 
(Zie programma’s ‘Het Springmuisveld’)

Missie
SpiegelBeesten gelooft in de vormen-
de en helende kracht van verhalen, 
spel en verbeelding bij persoons- en 
identiteitsvorming van kinderen.  

Daarnaast ondersteunen wij mensen 
en organisaties die in de branches 
onderwijs, zorg en welzijn zoeken 
naar samenhang, herbronning en 
nieuwe openheid.

VERSTERK JE PROGRAMMA!




