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Back-up Checklist 
Welkom bij de deze checklist. Doorloop deze checklist en je hebt voortaan altijd een betrouwbare 

back-up voor jouw onderneming! Deze checklist komt voort uit het artikel “Back-uppen voor 

bedrijven” gepubliceerd op beguru.nl in februari 2018. 

 

Print deze checklist of bewaar deze op computer. Bewaar de checklist (op papier of digitaal) in 

elk geval in een plek waar je deze regelmatig tegen komt. Alleen al doordat je het document 

vaker voor je neus krijgt zul je merken dat je eerder aan back-up zult nadenken. Daardoor loop 

je nog minder kans om ooit met lege handen te staan. 

Stap 1: 
Ga naar beguru.nl en open de Kennisbank of het Blog: we publiceren regelmatig nieuwe artikelen 

en werken bestaande artikelen bij. Via die weg brengen we je op de hoogte van de laatste stand 

van zaken. Ook met betrekking met back-ups. 

Stap 2: Digitale herinnering 
Ja back-up moet zo recent mogelijk zijn. Hoe vaak je een back-up maakt, moet je zelf weten. Maar 

zorg in elk geval dat je jezelf blijft herinneren aan 2 dingen: het maken van de back-up en het 

controleren van de gemaakte back-ups. Als je een van beide vergeet loop je opnieuw een flink 

risico. 

Dus: open je agenda en maak een serie van herinneringen aan voor jezelf. Ik heb elke maand een 

herinnering in Outlook gezet. Die zie ik vooraf al staan dus ik houd dan ook alvast rekening met 

het feit dat ik dat even moet opstarten en later controleren. Op die manier voorkom ik ook dat ik 

mijn dag te vol prop met afspraken en ander werk. 

Tip: op welk moment van de week kun je het makkelijkste tijd maken? Of wanneer heb je regelmatig 

gewoon geen trek om voor klanten te werken? Plan je herinnering op dat moment. Wie weet spring 

je op dat moment overeind en ga je even lekker back-uppen. Kun je tegen jezelf zeggen dat je nuttig 

bezig bent terwijl je niet echt diep hoeft na te denken. 
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Stap 3: Check je back-up 
Zojuist ook al vermeld maar zo belangrijk dat ik er hier een apart punt van maak. Open de back-up 

en probeer een aantal bestanden te openen of te herstellen. Hoe werkt dat eigenlijk? En als je het 

door hebt, kun je het bestand ook weer gebruiken zoals je gewend bent? 

Stap 4: Nieuwe inventarisatie 
Eens in de zoveel tijd koop je weer een nieuw apparaat. Een nieuwe telefoon of een nieuwe laptop. 

Het instellen van je back-up zal niet je eerste prioriteit zijn. Daarom staat het hier vermeld. Ben je 

nog steeds alle apparaten aan het back-uppen? Ben je ook alle locaties aan het back-uppen? Of 

gebruik je tegenwoordig ook andere directories, of hard disks. Mits nodig, pas je back-up aan. Draai 

een nieuwe back-up en controleer ook die bestanden weer. 

Klaar! 
Proficiat! Je bent aan het einde gekomen van deze checklist. Ik heb het met plezier geschreven en 

ik hoop dat het document je zekerheid en plezier zal geven, wetende dat je voortaan beschikt 

over een recente en werkende back-up. Geef jezelf een high-five en graag tot een volgende keer! 


