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“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” (gewijzigde statuten november 2018). 

Onze drie kernthema's zijn: 'Europa en Azië', 'Mensen, rechten en mensenrechten' en ' Levensstijl en 

cultuur'. In de nieuwe strategie 2019-2020 wordt daarin een nieuwe dimensie aan toegevoegd: 

connectivity, in drie lagen te onderscheiden: stedelijk, regionaal en intercontinentaal. 

In 2019 and 2020, the LeidenAsiaCentre will focus on ‘connectivity’, meaning processes that link 

people, things, finances, and ideas across different spaces. Our projects will focus on three core 

themes: ‘Urban Connectivities’, ‘Regional Connectivities’, and ‘Intercontinental Connectivities’. Each 

of these themes zooms in on a specific context in which connectivity matters, and together they will 

provide an understanding of how different networks and interactions overlap in the Asian region and 

beyond. Technological advances in communication, transport, and logistics have brought this region 

closer together and connected it in novel ways with other places around the world. Advanced 

networked interactions have accelerated politics, societies, and economics. At the same time, these 

processes also challenge established dynamics between societal actors, and political projects across 

the region demonstrate this, as various stakeholders ambitiously try to recalibrate power in highly 

networked contexts. With our focus on connectivity, the LeidenAsiaCentre will shine a spotlight on 

these complexities, including the impact they have on more general concerns like diversity and 

inclusiveness.  
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In de periode oktober 2015-januari 2017 was het onderzoek hoofdzakelijk 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”.  

Eind 2017, na afronding van de beide onderzoeken rond de bilaterale (Nederlands-Chinese) 

betrekkingen, werd besloten de focus van dat onderzoek te verbreden en te kijken naar de impact 

van Chinese investeringen in Europa (link naar onderzoek en rapport) en naar de betekenis van China 

op de internationale, Europese academische samenwerking. (link) . Tevens werd een onderzoek naar 

Corporate Social Responsability (CSR) in Oost-Azië gestart, een driejaar durend onderzoeksporject 

naar de kennisoverdracht en samenwerking vanuit het NOC/NSF met Japan rond de Paralympics 

2020 (Road to Tokyo) en twee kleinere onderzoeken naar digitalisering van de arbeidsmarkt in Japan 

(link) en de discussie in dat land rond een eventuele herziening van artikel 9 van de Grondwet, inzake 

de Japanse defensiecapaciteit (Link). Met al deze onderzoeken werd in 2018 een begin gemaakt. De 

‘China’ onderzoeken werden in november 2018 afgerond, alle andere onderzoeken kennen een 

langere termijn.  

In 2018 werd tevens overeenstemming bereikt over continuering van het al lopende China Cyber 

security project door financiering, maar vooral samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Samen met het Ministerie van Defensie het The Hague Program for Cyber Norms at Leiden 

University en het Duitse MERICS zal in een driejarig project worden gerapporteerd over 

ontwikkelingen in China inzake cyber security. 

Sinds 2016 kent het centrum een groeiend aantal fellows die dikwijls vanuit een niet-academische 

achtergrond onderzoek doen naar ontwikkelingen in hun eigen vakgebied (doorlinken naar Fellows). 

Fellows worden niet bezoldigd, voor veldwerk in Azië zijn beurzen van beperkte omvang beschikbaar.   

 

Beleid plan 2019-2020 (verkorte weergave) 

Het LeidenAsiaCentre heeft van meet af aan de ambitie uit te groeien naar hét expertisecentrum 

voor het moderne Azië met de nadruk op toegepast onderzoek. In de nieuwe strategie staan de 

verbindingen tussen (Oost-Azië) en Nederland/Europa centraal. 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. De betrokken 

onderzoekers zijn doorgaans niet in dienst bij het LeidenAsiaCentre en ontvangen vergoedingen voor 

veldwerk en krijgen ondersteuning door (wel betaalde) studenten-assistenten en junior 



onderzoekers. Logistieke ondersteuning en toegang tot het aanzienlijke netwerk van het 

LeidenAsiaCentre bij b.v. de verspreiding van het onderzoek dragen verder bij aan het werk van de 

onderzoekers. Rond de thema’s organiseert het LeidenAsiaCentre circa 20 bijeenkomsten per jaar, 

soms uitsluitend toegankelijk voor z.g. stakeholders, meestal juist bedoeld voor een breder publiek. 

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 branche 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 twee bestuursorganen: de Raad van Toezicht, die vier tot vijf keer per jaar 

bijeenkomt en één directeur-bestuurder die toeziet op het academisch onderzoek, zonder daarbij 

overigens zelf een project te leiden. Met ingang van 19-2018 is dat Dr Florian Schneider (UL/LIAS, link 

naar pagina). 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) , Constance de Klerk-Waller (QQ, voorzitter LUF), Ben Knapen, 

Marie-José Alting von Geusau, Alexander Doorman en Mark Rutgers (QQ, Decaan van de Faculteit 

Geesteswetenschappen. 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning, eventuele reis- verblijfkosten worden 

vergoed.  

Fellows ontvangen een vooraf overeengekomen onkostenvergoeding voor kosten samenhangende 

met onderzoek in Azië.  

De werknemers van de stichting (manager 1,0 fte, een managment assistent, twee stagiair(e) s (0,4 
fte) en twee studenten-assistenten (0,4 fte) worden volgens de CAO van de VSNU betaald. Zij zijn in 
dienst van de Universiteit Leiden. 

 

Financiën 

Het LeidenAsiaCentre wordt gefinancierd vanuit het Vaes- Elias Fonds, in het beheer bij het Leids 
Universitair Fonds (LUF). Het Vaes-Elias Fonds is een z.g. Fonds op naam en kent slechts één 
doelbestemming: het LeidenAsiaCentre.. 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 2017bood het volgende beeld: 

Lasten   

Algemene Kosten  14.830  

Projecten in Nederland  331.925  

Samenwerking met Japan 40.000 

Totaal lasten                                €386.755 

Baten                                            €442.900 

Reserves: (zijnde de omvang van het VEAS-ELIAS Fonds bij het 

LUF per 31-12-17) 3.546.854 

 

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

De dagelijkse administratie van de Stichting wordt gevoerd door de Faculteit Geesteswetenschappen 

van de Universiteit Leiden. Een onafhankelijk administratiekantoor, Capital Support in Den Haag, 

vormt de schakel tussen de universiteit en het Leids Universiteits Fonds. De Faculteit factureert aan 

het einde van ieder kalenderjaar de kosten aan het LeidenAsiaCentre, dat vervolgens een 

middelenoproep doet bij het VAES-ELIAS ter dekking van deze kosten. De kosten vloeien voort uit 

projecten die passen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde twee-jaren begroting.  

 

 


