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24 juni 2010: World FM Day in Zuid Afrika 

Op deze dag klinken de vuvuzela’s door het Green-
point stadion in Kaapstad als Nederland op het 
WK Voetbal zijn laatste groepswedstrijd speelt 
tegen Kameroen.
Eerder die dag hebben die bijzondere blaasinstru-
menten geklonken bij de SAFMA, de Zuid-Afrikaan-
se FM vereniging als zij World FM Day vieren 
(waarschijnlijk met een golftoernooi en een braai). 
World FM Day is bedoeld om de strategische 
waarde van FM nationaal en internationaal onder 
de aandacht te brengen. Of dat in Nederland zal 
lukken met zo’n belangrijke wedstrijd op het pro-
gramma is maar zeer de vraag. Als Zuid Afrikaan 
(Pieter) en als Hollander met belangstelling voor 
een land waarmee zoveel banden zijn (Wim) filo-
sofeerden we over de verbinding tussen World FM 
Day en het WK voetbal.
Het voetbalkampioenschap is iets groots voor een 
land – niet alleen voor de sport, maar ook voor de 
economie. De organisatoren zijn afhankelijk van 
FM’ers die het primaire proces ondersteunen: de 
wedstrijden en alles wat erbij komt kijken om mil-
joenen in dit sportfestijn te laten delen. Er is met man 
en macht gewerkt aan nieuwe of verbeterde stadions 
en de infrastructuur is aangepakt. Verwachtingen 
voor werkgelegenheid, toerisme en commercie zijn 
zeer optimistisch. Maar op 12 juli is het ineens voor-
bij. De teams en supporters gaan naar huis. Er is nog 
veel op te ruimen, daarna zwijgen de toeters. 
Vragen de SAFMA-leden zich tijdens hun viering 
van World FM Day af wat hun rol was bij de voor-
bereiding van het evenement of daarna? In de 
aanloop naar en tijdens het toernooi zijn ze werk-
gever/managers van bouwvakkers, van dienstver-
leners vaak van zwarte mensen die hun competen-
ties hebben kunnen ontwikkelen. Dat maakt deel 
uit van het ‘black economic empowerment’ pro-
gramma, maar is er voor zoveel zwarte mensen 

werkgelegenheid en kansen voor voorgezette 
competentiebenutting na het WK? Worden alle 
stadions gebruikt voor de nationale voetbalcom-
petities of voor rugby dat meer dan voetbal de 
nationale sport is (van de blanken). Het (her)gebruik 
van voetbalstadions voor rugbytoernooien ligt niet 
voor de hand. De culturele diversiteit in Zuid Afrika 
is groot. Stadions horen bij bepaalde bevolkings-
groepen. Dit leidt ertoe dat ze vaak in wijken gele-
gen zijn waar de voornamelijk blanke rugby sup-
porter niet snel naar toegaat omdat hij zich er niet 
veilig voelt. Zijn de sportaccommodaties daardoor 
gedoemd in verval te raken? Zal het toernooi en 
zijn entourage buitenlandse bedrijven over kunnen 
halen zich in Zuid Afrika te vestigen met de kans op 
werkgelegenheid in de facilitaire dienstverlening 
(schoonmaak, catering, beveiliging, beheer en 
onderhoud). Het zijn FM-gerelateerde vragen op 
nationale schaal in een land waar elf officiële talen 
worden gesproken, waar de werkloosheid en inko-
mensongelijkheid erg hoog zijn. Het zijn vragen die 
we niet kunnen beantwoorden maar waar we allen 
wat van kunnen leren. 
Het faciliteren van het WK voetbal in zo’n multicul-
turele samenleving roept de vraag op of FM’ers 
hebben kunnen meedenken in een nationale stra-
tegie waarvan een blijvende stimulans uitgaat voor 
het gebruik van vastgoed, voor werkgelegenheid 
en voor een sociaal culturele impuls voor het land? 
Of zullen Zuid Afrikaanse FM’ers pas ingezet worden 
na het WK om hun toegevoegde waarde te tonen?
We kijken met zorg en nieuwsgierigheid naar de 
ontwikkelingen. De Nederlandse multiculturele sa-
menleving kan wel eens sterk gebaat zijn bij de 
lessen van het WK 2010. Nederlandse FM’ers doen er 
goed aan hun Zuid Afrikaanse collega’s over een 
jaartje eens te bevragen op hun ervaringen. Zet 
World FM Day 2011 daarvoor alvast in uw agenda!
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