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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Isala Klinieken

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 0 5 0 6 2 1 2 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Telefoonnummer

0 3 8 4 2 4 5 0 0 0

E-mailadres

Website (*)

www.isala.nl

RSIN (**)

8 0 7 1 7 0 3 0 6

Aantal medewerkers (*)

5 0 2 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. dr.R.J.M. Dillmann

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

dhr. R.J.Venema, MBA

Algemeen bestuurslid

mevr.dr.H.H.Kuper

Overige informatie
bestuur (*)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten
doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de
verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en
voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

IB 113 - 1Z*1FOL 

640 duizend mensen beschouwen Isala als hét ziekenhuis voor algemene
ziekenhuiszorg. Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal
hooggespecialiseerde functies. Isala is daarnaast officieel aangewezen als
traumacentrum voor Zwolle en omstreken. Wij zijn een mProve-ziekenhuis: een
combinatie van vijf vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun
streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren. Zie voor verdere
uiteenzetting van onze doelen "Strategie 2019-2022.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk,
Kampen en Heerde. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet'
waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en
Noordwest-Overijssel.
Isala staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid. Wij vinden het
belangrijk dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Kwalitatief goede zorg, die
bijdraagt aan uw herstel en kwaliteit van leven.
Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben we steeds meer
bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. Vaak als erkenning van de
kennis en vaardigheden die specialisten op eigen initiatief hadden opgebouwd. In de
topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kunnen we ons meten
met academische ziekenhuizen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie vraag 3 en onderdeel 9 Jaarrekening, Toelichting op de resultatenrekening over
2020. (pag. 40 en 41)
-Opbrengsten Zorgprestaties
-Subsidies
-overige opbrengsten

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Inkomsten worden uitsluitend besteed aan het instandhouden van de optimale
ziekenhuiszorg.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

onderdeel 9 Jaarrekening, Toelichting op de resultatenrekening over 2020.
(pag. 40 en 41)

https://www.isala.nl/over-isala/strategie-2019-2022/

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Beloningsbeleid:

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

zie url https://www.isala.nl/jaarverslag2020/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Statutair bestuur:adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVDZ
Personeel: CAO ziekenhuizen

https://www.isala.nl/jaarverslag2020/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€ 22.256.000

€ 24.840.000

Eigen vermogen

€ 182.929.000

€ 162.680.000

Materiële vaste activa

€ 385.124.000

€ 366.410.000

Voorzieningen

€ 59.198.000

€ 58.625.000

Financiële vaste activa

€ 16.322.000

Langlopende schulden

€ 279.422.000

€ 268.124.000

Kortlopende schulden

€ 142.762.000

€ 130.389.000

Totaal

€ 664.311.000

€ 15.976.000

+

€ 423.702.000

€ 407.226.000

Voorraden

€ 16.395.000

€ 15.346.000

Vorderingen &
overlopende activa

€ 183.833.000

€ 136.140.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 40.381.000

€ 61.106.000

+
€ 240.609.000

+
€ 212.592.000

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 664.311.000

+

+
€ 619.818.000

+

Toelichting:
https://www.isala.nl/media/30131/isal6515_jaarrekening_sik_2020_v4.pdf
Pagina 20-32

+
€ 619.818.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

698.503.000

€

663.160.000

Subsidies

€

45.870.000

€

29.181.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

43.916.000

€

42.845.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

788.289.000

€

735.186.000

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

788.289.000

€

735.186.000

Personeelskosten

€

373.290.000

€

347.100.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

38.765.000

€

38.717.000

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

97.001.000

€

93.415.000

Overige bedrijfskosten

€

245.645.000

€

232.341.000

Som der bedrijfslasten

€

754.701.000

€

711.573.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-13.339.000

€

-15.006.000

Resultaat

€

20.249.000

€

8.607.000

Totaal baten

Lasten

€

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Specificatie saldo Financiële baten en lasten 13.339.000.
Financiële baten en lasten
-14.631.000
Resultaat deelnemingen
1.292.000
Toelichting:
https://www.isala.nl/media/30131/isal6515_jaarrekening_sik_2020_v4.pdf
Pagina 40-44

https://www.isala.nl/media/30131/isal6515_jaarrekening_sik_202
0_v4.pdf

Open

