
Inez Boogaarts vertrekt bij Stichting Poetry International 

 

Directeur Inez Boogaarts heeft aangekondigd dat ze vanaf 1 oktober 2021 niet meer werkzaam zal zijn 

voor Poetry International. Sinds haar aanstelling in oktober 2019 heeft Boogaarts zich met veel 

energie ingezet voor de organisatie en onder haar leiding kwam een vernieuwend 

meerjarenbeleidsplan tot stand voor de cultuurplanperiode 2021-2024. De belangrijkste 

veranderingen die Boogaarts heeft aangebracht, is dat er meer wordt samengewerkt binnen en buiten 

Rotterdam, dat nieuwe vormen van programmering en coproductie zijn ontwikkeld en er meer 

aandacht wordt besteed aan publiekswerking en diversiteit.  

 

Inez Boogaarts licht haar besluit als volgt toe: ‘Ik kijk terug op een bijzondere en roerige tijd, niet 

alleen voor mezelf maar voor de gehele culturele sector. Ik ben gestart bij Poetry na het 50-jarig 

jubileum in 2019. Het waren twee zeer bijzondere jaren; eerst werd het festival in 2020 afgelast 

wegens corona en in 2021 moesten we het festival onder wankele corona-omstandigheden 

voorbereiden. Inmiddels is de financieel-organisatorische basis van Poetry weer op orde. En nu is het 

tijd voor mij om het stokje over te dragen zodat de gewenste programmatische veranderingen verder 

kunnen worden doorgevoerd en de organisatie in de komende tien jaar weer verder kan bouwen. Ik 

ga mij richten op nieuwe uitdagingen.’ 

 

Het bestuur is Inez Boogaarts dankbaar voor alles wat zij voor Poetry International heeft gedaan. ‘We 

zijn Inez zeer erkentelijk voor haar werk voor Poetry: ze bracht frisse ideeën en plannen mee. Onder 

haar leiding is de financiële huishouding op orde gebracht en de organisatie meer verankerd in 

Rotterdam. Het Poetry International Festival heeft de stap naar Rotterdam-Zuid gemaakt, het 

programma is meerstemmiger geworden en de samenwerking met nieuwe partners is goed op gang 

gekomen.’  

Ocker van Munster gaat aan de slag als verkenner om het profiel van de toekomstige directeur nader 

te onderzoeken en uit te werken. Van Munster werkte vele jaren in de cultuursector, o.m. als adviseur 

en was tot voor kort voorzitter van het Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen. 
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