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Missie

De stichting heeft ten doel het in volmaakte onafhankelijkheid bevorderen van de
verwerving, toepassing en verspreiding van kennis aan de Universiteit Leiden over het
moderne Azië, en in het bijzonder het huidige Azië, in al haar aspecten.
Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het LeidenAsiaCentre zich in
eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. In een later
stadium zullen we onze activiteiten uitbreiden, eerst naar Zuidoost-Azië en met name Indonesië, en
op wat langere termijn ook naar andere Aziatische regio’s.
De keuze en ontwikkeling van ons onderzoek richt zich op die aspecten die bij uitstek relevant zijn
voor Nederland en uiteindelijk ook Europa. De nadruk ligt hierbij op de aard en gevolgen van
mondialisering die leidt tot een toenemende vervlechting tussen Azië en Europa. Hierbij denken wij
aan het breedste scala van betrekkingen tussen Nederland en Azië, zowel de economie, politiek en
diplomatie, als de samenleving en cultuur. Wij hebben hiertoe ons onderzoek en andere activiteiten
gerangschikt onder drie brede themavelden. Een thema bepaalt de richting en doelen voor een
langdurige inzet van onze middelen en krijgt concreet gestalte door middel van een aantal specifieke
projecten. Elk project is relatief kort van duur (tussen één en anderhalf jaar), zoekt inzichten over
concrete vragen en wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak met specifieke maatschappelijke
partners.
Onze drie kernthema's zijn: 'Europa en Azië', 'Mensen, rechten en mensenrechten' en ' Levensstijl en
cultuur'.
In 2014 is een groot aantal kleinere onderzoeksprojecten gestart. Vanaf medio 2015 richt het
onderzoek zich op bovengenoemde thema’s . In de periode oktober 2015-januari 2017 was het

onderzoek voornamelijk georganiseerd rond de thema’s “China in Nederland” en “Nederland in
China” en “Slaves of the System”. Voor 2017 zijn daar twee grotere, nieuwe onderzoeksprojecten
bijgekomen: “Aging Japan” en “China’s role in cyber security”.
Doelgroepen
Wij richten ons op de volgende belangstellenden:
- Bachelor, master- en PhD studenten Chinastudies, Japanstudies, Koreastudies, Internationale
betrekkingen en vergelijkbare vakgroepen
- Academici in Nederland en in Azië- Bedrijven en branch organisaties
- Ministeries, provincies en gemeenten
- Journalisten van gedrukte, digitale en audiovisuele media alsmede voorlichters
- Non-gouvernementele organisaties
- Geïnteresseerde burgers in Nederland
Bestuur
Het LeidenAsiaCentre kent drie academische directeuren die de leiding hebben over verschillende
projecten op het gebied van hun eigen academische expertise, en een manager die verantwoordelijk
is voor de algemene coördinatie van de activiteiten van het centrum. De drie directeuren zijn:
Prof. Dr Frank Pieke, Prof. Dr Remco Breuker en Prof. Dr Kasia Cwiertka. Met ingang van 1-1-2017
vormen zij tevens het bestuur van de Stichting LeidenAsiaCentre, met Frank Pieke als voorzitter en
Kasia Cwiertka als penningmeester. De dagelijkse leiding is in handen van de manager: Lily Sprangers.
http://leidenasiacentre.nl/mensen/
De Raad van Toezicht van het LeidenAsiaCentre bestaat uit:
André van Heemstra (Voorzitter) Douwe Breimer , Constance de Klerk-Waller, Ben Knapen, Ralph
Kröner.
International Advisory Council
• Prof. Bill Callahan London School of Economics
• Prof. Valerié Gélèzeau EHESS (Paris/IIAS)
• Prof. (mw) Emiko Ochiai Kyoto University
• Prof. Gert Oostindie Director Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
(Leiden)
• Dr. Philippe Peycam Director International Institute Asian Studies (Leiden)
• Prof. Jennifer Robertson Michigan, Ann Arbor
• Monika Sie Dhian Ho Director Netherlands Institute for International Relations Clingendael
• Lay Hwee Yeo European Union Centre/Singapore Institute of International Affairs/National
University of Singapore
Beloningsbeleid
Het LeidenAsiaCentre volgt de cao van de VSNU. De drie bestuursleden zijn in dienst van de
Universiteit Leiden /Leiden Institute for Area Studies (LIAS). Voor de inzet van de uitvoerend
directeur ontvangt de universiteit een vergoeding van 0,2 fte.

Leden van de Raad van Toezicht en van de International Advisory Council ontvangen geen beloning,
eventuele reis- verblijfkosten worden wel vergoed.
De werknemers van de stichting (manager 1,0 fte, 2 stagiair(e) s en studenten-assistenten worden
volgens de CAO van de VSNU betaald. Zij zijn in dienst bij de Universiteit Leiden.

Financiën

Het LeidenAsiaCentre wordt gefinancierd vanuit het Vaes- Elias Fonds, dat wordt beheerd
door het Leids Universiteits Fonds (LUF). Het Vaes-Elias Fonds is een z.g. Fonds op naam en
kent slechts één doelbestemming: het LeidenAsiaCentre. Aanvragen voor projecten worden
voorgelegd aan het Bestuur en de International Advisory Council. De Raad van Toezicht keurt
eens per twee jaar een meerjarenbegroting goed, die het raamwerk vormt waarbinnen de
projecten dienen te worden uitgevoerd.
Naast de inkomsten uit het Vaes-Elias Fonds kan de stichting voor de uitvoering van haar
activiteiten inkomsten ontvangen uit subsidies, giften en donaties.
De Jaarrekening over 2015 bood het volgende beeld:
Lasten

107.501€

Baten:

102.834€

* Alle verplichtingen worden gedekt door de reserves van het Vaes-Elias Fonds.

