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Aan de Universiteit Gent, onder leiding van professor Annick Willem.
Annick Willem is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
(UGent) en is sinds oktober 2010 docent binnen de vakgroep Bewegingen Sportwetenschappen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de afstudeerrichting
Sportmanagement, de afdeling waarbinnen de Olympische Leerstoel functioneert.

Waaruit bestaat uw taak precies?
Binnen de Leerstoel voeren we onderzoek naar Olympische waarden en
ethiek in de sport. Dat gebeurt concreet via een door het Fonds gefinancierde doctoraatsonderzoeker die niet alleen onderzoek verricht, maar die
dat ook maximaal probeert uit te dragen naar het werkveld, hier dus de
Vlaamse sportwereld zoals federaties en clubs. De aandacht voor ethiek is
nodig, gezien de vele schandalen met betrekking tot fair play, match fixing
of zelfs geweld in de sport. Die brengen de positieve waarden van sport
in gevaar.

Op welke projecten gaat u zich in de nabije toekomst
toeleggen?
We willen in eerste instantie het onderzoek naar ethiek in de sport voortzetten. De sportwereld is klaar om meer aandacht te besteden aan deze
problematiek, maar heeft (wetenschappelijke) ondersteuning nodig om
uit te maken hoe dit het beste wordt aangepakt. Daarnaast willen we
bij de federaties meer aandacht voor de Olympische waarden en de sociale waardecreatie van sport, door de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen te integreren in het management van sportfederaties. Hiervoor willen we de opgebouwde expertise van de twee
Leerstoelen aan beide zijden van de taalgrens.

Hoe brengt u die bekommernis in de praktijk?
We benaderen deze problematiek vanuit de invalshoek van het sportmanagement, omdat de sportsector nood heeft aan een professionele manier om
met de ethische problemen en dilemma’s om te gaan. Om onze expertise te
verspreiden, integreren we die in lessen, de opleiding voor sportmanagers,
publicaties en lezingen. Verder zetten we de Olympische waarden elk jaar
extra in de schijnwerpers met een Olympische Week, waarbij we een buitenlandse topexpert uitnodigen om lezingen te verzorgen. Dit jaar was
bijvoorbeeld professor McNamee, hoogleraar sportethiek aan de Britse
Universiteit van Swansea, te gast. Hij had het onder andere over kwesties
als doping, privacy van atleten, nieuwe technologieën in sport en fairplay.
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