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1. Bedenk van te voren wat het doel is van je Disaster Recovery Plan en wat binnen en buiten  

de scope van het plan valt. 

 

2. Breng in kaart welke IT systemen en IT afhankelijkheden er zijn voor de organisatie. 

 

3. Bepaal de Recovery Time Objective (RTO) van de kritische applicaties en Recovery Point  

Objective (RPO) van de kritische data 

 

4. Onderzoek het huidige back-up schema en of dat aansluit bij de RTO en de RPO). 

 

5. Zorg dat het Disaster Recovery Plan zich richt op die systemen die noodzakelijk zijn om de  

kritische processen door te laten gaan. Anders is er de kans dat in het DR plan de  

prioriteiten gelegd worden bij zaken die niet kritisch zijn. 

 

6. Omschrijf je mogelijke verstoringen en de daarbij behorende Disaster Recovery strategieën,  

welke actie neem je bij welke verstoring van welk IT Systeem. 

 

7. Omschrijf de Disaster Recovery procedures en breng in kaart: 

• Welke stappen genomen moeten worden? 

• Wie de betrokken partijen zijn en waar de verantwoordelijkheden liggen? 

• Wat de duur van de te nemen stap is? 

• Wat de benodigde onderdelen zijn? 

Doe dit voor iedere fase (response, hervatting en restore) en voor iedere omschreven mogelijke disruptie 

separaat. Gebruik hiervoor een overzichtelijke tabel (zie voorbeeld op pagina 4) 
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8. Maak een contactenlijst voor al je Disaster Recovery contact personen en maak deze onderdeel van je 

disaster recovery plan. 

9.  Zorg ervoor dat het DR plan kort, duidelijk en up to date is en blijft. 

10. Wijs een document eigenaar aan. Deze houdt revisies en updates van het DR plan bij en zorgt ervoor dat alle 

betrokkenen over de laatste versie beschikken. 

11. Test je Disaster Recovery Plan of onderdelen daarvan regelmatig. 
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Voorbeeldtabel:  

Stap Eigenaar Duur Onderdelen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


