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Damstraat 24b, 3531 BV Utrecht
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WERKERVARING
2011 – Heden Communicatieadviseur en tekstschrijver bij IPD Opleidingen in Utrecht.
Verantwoordelijk voor webteksten, brochures, brieven, blog, social media,
reclameuitingen
2010 – Heden Zelfstandig taalbureau Taalstrategie. Bezigheden: het geven van trainingen en
advies aan en schrijven van teksten voor verschillende klanten, waaronder
GroenLinks, D66, diverse ministeries, gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat,
NZA, Hogeschool Utrecht, Syntens en de Universiteit Leiden. Daarnaast schrijf ik
artikelen op opinieblogs en mijn eigen website (www.taalstrategie.nl)
2010 – 2010

Onderzoeksstage bij het Landelijk Bureau GroenLinks.
Campagnestrategie, nieuwsberichten, reflectie op campagneproducten
en framingadvies. Onderzoek naar framing (Cijfer: 9)

OPLEIDING
2009 – 2010

Master Retorica en Argumentatie aan de Universiteit Leiden (Cum Laude).
Specialisatie: Framing en stijlmiddelen. Met vakken als 'Het politieke debat',
'Retorisch vuurwerk in politiek Den Haag' en 'Argumentatieve en retorische
praktijken', een MA-stage bij GroenLinks (Cijfer: 9) en een MA scriptie met een
experiment naar de functie van zelfspot op ethos.

2006 – 2009

Bachelor Talen en Culturen van Japan aan de Universiteit Leiden.
Specialisatie: literatuur. Scriptie: Vergelijkende analyse tussen Japanse en
Amerikaanse literatuur (Cijfer: 8,5)

2004 – 2009

Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. Specialisatie: overtuigend taalgebruik en nieuwe media.
Scriptie: De invloed van zinsvolgorde in het begrijpen van een gesproken uiting
(Cijfer: 8)

1998 – 2004

Atheneum op het Augustinianum te Eindhoven. Profiel: Cultuur & Maatschappij.
Extra vakken: filosofie, geschiedenis, culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

PUBLICATIES
•

•
•

Gagestein, S. (2012) Natuurramp, bonuscultuur of kans: crisisframes. Waarom frames interpretatie
beïnvloeden en waarom dit onvermijdelijk is. Bestuurskunde Magazine nummer 4, jaargang 21.
pp. 11-20
Diverse artikelen op platform ThePostOnline. Te lezen via:
http://www.thepostonline.nl/?s=gagestein
Gagestein, S (2011) De rationele mens bestaat niet. Een pleidooi voor framing. De Helling Online.
Te lezen via: http://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/de-rationele-mens-bestaat-niet

HOBBY’S
Graag lees ik wereldliteratuur en taalbeheersingsboeken. Daarnaast schrijf ik zelf korte verhalen
en taalbeheersingsboeken en ben ik buitengewoon geïnteresseerd in maatschappelijke
ontwikkelingen en de Nederlandse politiek. Ik publiceer artikelen over mijn vakgebied op
opiniesites.
VAARDIGHEDEN
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Vloeiend Engels in woord en geschrift. Japans
in woord en geschrift. Vaardig met Mac OS, Linux en Windows, Microsoft Office en
statistiekprogramma SPSS. Basiskennis HTML, Photoshop en Google Analytics. Bekend met de
ontwikkelingen in social media. Bekwaam in het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief
wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van heldere wetenschappelijke artikelen en
rapportages. Bekwaam in SEO-vriendelijke tekst schrijven. Uitmuntende schrijfkwaliteiten.

