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Retriever is een database met gegevens van alle Nederlandse media.

Succesvolle mediastrategie vergt kennis van mogelijkheden en bereik. 
Retriever verzamelt van alle uitgevers en media-exploitanten mediadata en 
verrijkt deze met doelgroepkenmerken. 

Media- en PR professionals gebruiken Retriever voor media/pr-strategie, 
mediaplanning en media-executie. 

wat is retriever?

3



• informatie van ruim 7.000 Nederlandse 
mediakanalen: publieksbladen, vakbladen, 
dagbladen, huis-aan-huisbladen, in-/en 
outdoor media, rtv, digitale kanalen (o.a. 
sites, nieuwsmails, 
bloggers/vloggers/influencers).

• kwalitatieve gegevens zoals bladprofielen, 
doelgroepen, regionale inwonersprofielen 
en verspreidingsgebieden

• kwantitatieve gegevens zoals 
oplages/bereik, advertentiekosten en 
k/1.000

• up-to-date mediakits en contactgegevens

• informatie over branded content 
proposities, redactionele planningen en 
specials 

• geografische kaarten van 
verspreidingsgebieden van media

• inzicht in selectiviteit en bereik van hah-
bladen
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welke informatie kan ik vinden?
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Op de homepage vind je de zoekingangen. Je kunt het overzicht van thema’s en 
doelgroepen bekijken. De handleiding downloaden of ons mailen voor support. 
Tevens zie je de headlines van het medianieuws.

homepage database
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Je kunt naar media voor je campagne zoeken door een term in te typen in het ”vrij 
zoeken” veld of een thema/doelgroep uit de lijst selecteren.

zoeken naar relevante mediakanalen
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Na een zoekopdracht krijg je een mediakanalen overzicht incl. oplage/bereik, 
frequenties, advertentietarieven, redactionele profielen/doelgroepen. Bovenin het 
staan de resultaten per mediumtype uitgesplitst. Links staan opties om het 
zoekresultaat verder te verfijnen. Je kunt ook de omschrijvingen van de media 
bekijken.

resultaten per mediumtype

verfijnmogelijkheden

mediakanalen overzicht

omschrijvingen media



beschikbare mediadata
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Op de pagina van een specifiek medium zie je de koppelingen van het medium 
(thema/doelgroep/branche), de verschillende kanalen in tabbladen (print, online, 
social), alle contactgegevens, de mediakit en een foto van het medium. 

contact gegevens

koppelingen
kanalen

tariefkaarten, 
onderzoek, 
informatie-sheets



bereiksonderzoek en social media volgers
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Bij media die deelnemen aan het NOM of NOBO bereiksonderzoek staan titelprofielen 
met verdeling van leeftijd, geslacht en sociale klasse.  Bij digitale media staat ook het 
maandbereik per device. Bij media die deelnemen aan deelnemen aan de Social Media 
Monitor van de MMA publiceren we aantallen volgers op Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+, Pinterest en Youtube.Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, 
Youtube

Titelprofiel met 
verdeling leeftijd, 
geslacht, sociale 
klasse, 
devicegebruik

Social media 
volgers



verschijningsschema’s en specialkalenders
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Bij alle printmedia staat het verschijningsschema inclusief de specialplanning op de 
titelpageina.



media aan een campagne toevoegen
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Je kunt media aan een campagne toevoegen en opslaan met de “+” button. Van de 
campagne kun je de mediadata en/of redactieadressen downloaden in Excel. 

aangemaakte campagnes

Media toevoegen aan 
campagne
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Bekijk welke media verschijnen in een bepaalde regio door te zoeken op een 
gemeente, plaats of wijk. Je kunt ook je eigen verzorgingsgebied 
samenstellen a.h.v. postcodes of gebiedsnamen (via homepage).

naar regionale media zoeken

eigen regio
aanmaken
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Na je zoekopdracht zie je een kaart van je zoekgebied inclusief inwoners- en 
huishoudensaantallen. Van de media kun je het verspreidingsgebied op de kaart 
visualiseren. Bij hah-bladen staat ook een kolom met selectiviteitscijfers en dekking.

Verspreidingsgebied op de kaart

verspreidingsgebieden visualiseren
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via het aanvinkhokje “zet vast” kun je verspreidingsgebieden van media vastzetten op 
de kaart en zo bekijken of de verspreiding van verschillende media overlap hebben of 
bij elkaar opgeteld kunnen worden.

verspreidingsgebied vastzetten op 
de kaart (en bij elkaar optellen).

verspreidingsgebieden vastzetten
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Je kunt een eigen regio/verzorgingsgebied aanmaken aan de hand van meerdere 
gebiedsnamen of postcode(ranges). Dit gebied kun je bewaren.

eigen regio aanmaken
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Van de regio die je hebt geselecteerd kun je de socio demografische gegevens van 
haar inwoners bekijken. Je vindt hier gegevens over gezinssamenstelling, geslacht, 
leeftijd, nationaliteit en inkomen (CBS data). 

Het inwonersprofiel van het 
gebied.

demografische gegevens van inwoners
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inwonersprofielen 
exporteerbaar als pdf 
bestand

zowel absolute 
aantallen 
doelgroeppersonen 
als verdeling binnen 
regio

inwonersprofielen kunnen als kant en klaar pdf bestand worden bewaard

inwonersprofielen downloaden



meer informatie

• voor meer informatie over 
Retriever kun je terecht op 
www.retriever.nl

• Voor de aanvraag van een 
vrijblijvend demo account kun je 
mailen naar reina@retriever.nl

• bij vragen, feedback of suggesties 
kun je contact opnemen met een 
van onze medewerkers:
E: info@retriever.nl
T: 020-3791101
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http://www.retriever.nl/
mailto:info@retriever.nl

