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Ik ben Remco Evers, afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven in

2001 en gestart als fysiotherapeut in 2002. Ik heb eerst een jaar in Duitsland

gewerkt voordat ik ging werken in Amsterdam, 2003, als zelfstandige. Ik ben

toen gaan huren in een bestaande praktijk en heb door de jaren heen met

vallen en opstaan mijn praktijk op- en uitgebouwd naar 12 locaties. Naast

fysiotherapeut ben ik manueel-therapeut en heb ik klinische epidemiologie

gestudeerd aan het AMC/UVA.
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Even voorstellen..



Ik ben in 2017 begonnen als franchiser binnen Yorbody. Ik heb toen de locaties in

Rotterdam overgenomen. 

Het is een interessante periode geweest waarin ik op zijn minst serieus ben

uitgedaagd als ondernemende fysio. Ik heb de laatste jaren alle pieken en dalen

wel gezien en meegemaakt. Mijn idee is altijd geweest om een mooie praktijk met

meerdere locaties en een mooi team op te bouwen waarin we lang samenwerken,

leuke, gezellige dingen doen en vakinhoudelijke verdieping realiseren met elkaar.
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Sinds wanneer ben je onderdeel van YorBody Fysiotherpie?

Waar ben je nu voornamelijk mee bezig?

Ik heb mezelf de laatste jaren meer en meer toegelegd op het ondernemen in de

fysiotherapie. Ik denk dat ons vak toch steeds meer naar preventie gaat en daar

zie ik ook wel kansen! Daarnaast met de vergrijzing zal ons vak, iets conjunctuur

gevoeliger dan vroeger, altijd blijven bestaan en zal er altijd werk zijn voor de

fysio. Dat als goede basis voor mijn praktijk en daarnaast proberen te

ondernemen richting schaalvergroting praktijk, bedrijfsleven en preventie moet

een mooie toekomst zijn!
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Waarom ben je praktijkhouder geworden? En waarom bij

YorBody? 

Ik ben eigenlijk vanaf het begin zelfstandige geweest. Ik heb jarenlang hele volle

agenda’s gedraaid en op een gegeven moment had ik dat wel gezien, ik wilde

een andere uitdaging en ben toen meer aan mijn praktijk gaan werken dan in

mijn praktijk.

Omdat ik al jaren probeerde de sportscholen binnen te komen en omdat ik vind

en ook denk dat wij als fysio’s daar met onze snuffert bovenop een enorme

potentiële patiëntenpopulatie zitten.

Hoe bevalt YorBody Fysiotherapie? En wat zijn jouw

toekomstplannen bij YorBody?

Het bevalt heel goed, ik vind Yorbody een mooie organisatie met veel

mogelijkheden. Ik hoop dat ik mijn werkzaamheden voor zowel voor Yorbody als

binnen Yorbody kan blijven doen en langzaam wat kan uitbouwen. Ik vind mijn rol

in het management erg leuk en leer er ontzettend veel van. Dus ook zaken die ik

weer kan implementeren in mijn eigen praktijk.



OOK EEN EIGEN
PRAKTIJK STARTEN?

Y o r B o d y  e - b o o k

We helpen je bij alle werkzaamheden om het behandelen heen. Dus denk aan

administratie, marketing, strategie bepaling en coaching. Wij hebben meer

dan 30 jaar ervaring met het runnen van meerdere praktijken en het helpen

van andere praktijkhouders. Neem gerust contact met ons op om de

mogelijkheden te bespreken. Vul het contact formulier in of mail naar

pdeutz@yorbody.nl of bel op 06-14 25 46 03.


