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Elke dag helpt YouTube mensen nieuwe vaardigheden te leren, ondernemingen te 
starten, jobs te creëren en hun leven te verrijken. Deze studie door Oxford Economics 
beoordeelt de volledige economische, maatschappelijke en culturele effecten 
van ‘s werelds populairste video-hostingwebsite in België, waarbij geavanceerde 
onderzoekstechnieken en economische modellen worden gecombineerd.

Over de hele wereld wordt elke dag ongeveer een miljard uur aan YouTube-video’s 
bekeken.1 In België genereren deze views aanzienlijke inkomsten voor YouTube-
videomakers en andere bedrijven, die op hun beurt de economische activiteit en jobs in 
hun toeleveringsketens en in de hele economie ondersteunen.

In 2020 hebben we berekend dat het creatieve ecosysteem van YouTube heeft 
bijgedragen aan ongeveer:

€ 39 miljoen
voor het bbp van België

2.600
equivalente voltijdse jobs in België

ONZE METHODOLOGIE
De economische modellering van 
Oxford Economics maakte gebruikt van 
onderzoeksresultaten en gepubliceerde 
gegevens om de bijdrage van YouTube 
aan de belangrijkste economische 
statistieken zoals bbp en tewerkstelling 
te schatten. 

We hebben een geanonimiseerde 
enquête gehouden onder 2000 
gebruikers in België. We hebben ook 
780 videomakers en 500 bedrijven in 
Noord-Europa2 ondervraagd, waarvan 
147 videomakers en 63 bedrijven 
in België.

Op de volgende pagina’s presenteren 
we de resultaten van onze 
economische modellering en andere 
belangrijke bevindingen uit ons 
onderzoek. We presenteren ook een 
reeks gepersonaliseerde casestudy’s 
van succesvolle YouTube-videomakers.

1. Bron: YouTube interne gegevens, juni 2021

2.  YouTube definieert Noord-Europa als België, Denemarken, Estland, 
Finland, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zweden.



DE TOTALE ECONOMISCHE IMPACT VAN HET CREATIEVE ECOSYSTEEM 
VAN YOUTUBE

CONSUMENTENTRANSACTIES
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GEÏNDUCEERDE IMPACT
TOELEVERINGSBEDRIJVEN

IN BELGIË

€ 39 miljoen
voor het bbp van België

2.600
voltijdse equivalenten

Totale economische impact voor kalenderjaar 2020
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Nog meer directe, 
indirecte en geïnduceerde 
e�ecten van inkomsten, 

geholpen door 
YouTube-content

KATALYTISCHE
IMPACT

INKOMSTEN
BETAALD DOOR

YOUTUBE
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naast YouTube-video's 
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OFF-PLATFORM
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DOOR YOUTUBE
een creatieve ondernemer wordt 

bijv. betaald om een merk op 
YouTube te promoten

een onafhankelijke bakker verkoopt 
meer taarten dankzij 

YouTube-tutorials

een muzikant verkoopt meer 
fan-merchandise vanwege zijn 

YouTube-publiek

bijv. geluids- en filmapparatuur, 
filmmontage en -productie, 
ondersteunende diensten, 

eigen toeleveringsketens van 
leveranciers

 bijv. eten & drinken, recreatie & 
vrije tijd, huishoudelijke 

artikelen, toeleveringsketens 
van consumentenbedrijven

JOBS & BBP

Creatieve ondernemers zijn YouTube-videomakers met ten minste 10.000 
abonnees op hun grootste kanaal en degenen met minder abonnees die 
ofwel rechtstreeks geld verdienen met YouTube, geld verdienen met hun 
YouTube-video’s uit andere bronnen en/of permanent anderen in dienst 
nemen ter ondersteuning van hun YouTube-activiteiten.

Opmerking: de resultaten zijn exclusief de 
economische bijdrage van de eigen activiteiten 
van YouTube en de voordelen die bedrijven 
ontvangen van hogere verkopen als gevolg van 
advertenties op YouTube.



 / CHUKI BEATS
De Belgische hiphopproducer Chuki Beats droomde ervan om 
een succesvolle YouTube-maker te worden sinds hij een tiener 
was die video’s van gameclips en muzikanten op het platform 
bekeek. Zeven jaar geleden lanceerde hij zijn eerste kanaal, 
Chuki Beats, dat 650.000 abonnees en 117 miljoen views trok.

In 2017 besloot Chuki een tweede YouTube-kanaal te starten 
(Chuki Beats II met nog eens 420.000 abonnees) waarop 
hij tutorials maakt voor andere producers en inzichten geeft 
achter de schermen.

Het succes van zijn kanalen heeft hem in staat gesteld genoeg 
inkomsten uit YouTube te genereren om van te leven en om 
merkdeals te sluiten. Hij stelt nu mensen tewerk om hem te 
helpen beide kanalen te beheren. “Tijdens mijn persoonlijke 
reis heeft YouTube zeker een belangrijke rol gespeeld bij het 
bereiken van mijn doelen”, zegt Chuki.

Chuki en zijn team richtten in 2018 ook een hiphoplabel 
32WORLDWIDE op, dat nieuwe Belgische artiesten 
voortbracht, zoals Yung Mavu, Lil Skid en Alioth. Chuki nam 
in hetzelfde jaar deel aan het Europees Jaar van het Cultureel 
Erfgoed van YouTube, wat hem naar eigen zeggen in staat 
stelde om de verschillende culturen van Europa te ontdekken 
en inspirerende kunstenaars in andere landen te ontmoeten.

BELGISCH TALENT VERSTERKEN EN EXPORTEREN
De toegankelijkheid van 
YouTube biedt kansen voor 
Belgische makers van alle 
achtergronden om een publiek 
te vinden voor hun video’s, 
zowel lokaal als internationaal.

61% van de Belgische 
makers was het ermee 
eens dat YouTube hen 
aanmoedigt om “diverse en 
creatieve” content te maken.

71% van de Belgische 
makers was het ermee eens 
dat YouTube hen helpt 
content te exporteren naar 
een internationaal publiek 
waartoe ze anders geen 
toegang zouden hebben.

https://www.youtube.com/c/CHUKImusic/featured


Dankzij een breed aanbod 
van content kan YouTube een 
waardevolle bron zijn voor leraars 
en studenten.

74% van de leraars in 
België die YouTube gebruiken, 
geeft aan contant van YouTube 
te gebruiken in zijn lessen.

Volgens onderzoek van  
Oxford Economics was 62% 
van de leraars in de EU die 
YouTube gebruiken, het ermee 
eens dat YouTube  
leren leuker maakt.

 / IGNACE ALEYA
Ignace Aleya was in 2008 slechts een tiener toen hij 
gamingvideo’s naar zijn YouTube-kanaal begon te 
uploaden. Hij combineerde dit met zijn andere passie: 
videobewerking. Nadat hij positieve feedback van kijkers 
kreeg over het professionele niveau van zijn montage, 
besloot hij educatieve video’s te gaan uploaden om 
anderen te helpen hun montagevaardigheden op te 
bouwen. Het kanaal van Ignace heeft nu 420.000 
abonnees en heeft 46 miljoen videoviews ontvangen. 
“We bereiken het hele wereldwijde publiek met ons 
YouTube-kanaal, meer specifiek een nichepubliek voor 
filmmaken”, zegt hij.

Het kanaal stelt vier mensen tewerk en richt zich op het 
aanleren van visuele effecten aan zijn publiek. Ignace 
was ook medeoprichter van de Epic VFX Academy, 
waar hij van begin tot eind visuele effecten doceert om 
zijn studenten beter te helpen. 

Om de twee weken uploadt Ignace een gratis educatieve video op zijn YouTube-kanaal om ervoor te 
zorgen dat iedereen toegang heeft tot tutorials van hoge kwaliteit, ook voor mensen die dat anders niet 
zouden kunnen betalen. Tijdens de Covid-19-lockdowns merkte Ignace dat kijkers ontdekten dat het 
kanaal een plek was waar ze hun vaardigheden op het gebied van videobewerkingssoftware konden 
bijschaven en verfijnen. “Een slim ding om te doen tijdens quarantaine”, voegt hij eraan toe.

LERAARS EN STUDENTEN STEUNEN

https://www.youtube.com/c/IgnaceAleya1/featured


YouTube stelt mensen van alle 
leeftijden in staat om hun persoonlijke 
en professionele vaardigheden te 
ontwikkelen en hun kennis uit te 
diepen. Belgische gebruikers wenden 
zich elke dag tot het platform om 
nieuwe hobby’s te leren, praktische 
problemen op te lossen en toegang te 
krijgen tot een schat aan informatie.

58% van de Belgische 
gebruikers bekijkt regelmatig 
‘how to’- en doe-het-zelfvideo’s 
op YouTube.

86% van de Belgische 
gebruikers geeft aan dat ze 
YouTube gebruiken om informatie 
en kennis te verzamelen.

 / AMBER ANSAH
Amber Ansah lanceerde haar YouTube-
haarverzorgingskanaal nadat ze de impulsieve 
beslissing had genomen om de beschadigde 
delen van haar eigen natuurlijk krullende haar af 
te knippen. Ze wilde haar reis documenteren om 
gezond, natuurlijk krullend haar te laten groeien, 
maar ook om andere vrouwen te inspireren om te 
leren zorgen voor hun knikken en krullen.

We zij zeven jaar later en ze heeft 400.000 
abonnees, zowel in haar geboorteland België 
als in de Verenigde Staten, waar de meeste van 
haar abonnees wonen. Dat succes heeft haar 
in staat gesteld meerdere inkomstenbronnen 
te genereren, waaronder inkomsten uit Google 
Adsense, en uit merksamenwerking, consultancy 
en live hands-on workshops.

Haar kanaal was vooral belangrijk tijdens de 
Covid-19-crisis toen kapsalons moesten sluiten. 
Amber gaf tips om thuis voor natuurlijk krullend 
haar te zorgen. “Als ik zie dat mijn abonnees 
super enthousiast telkens ik iets post, word 
ik heel blij en motiveert het me om nog meer 
herkenbare content te maken”, zei ze.

WE HELPEN ALLE BELGEN OM HUN KENNIS 
EN VAARDIGHEDEN OP TE BOUWEN

https://www.youtube.com/c/AmberAnsah/featured


INZICHTEN UIT DE YOUTUBE-COMMUNITY

 Een perfect platform om het antwoord te vinden op elk probleem 
dat zich voordoet. Ik heb nog geen vraag gehad waarop YouTube 
het antwoord niet heeft! Bedankt, YouTube! 

Gebruiker, 25-34 jaar, Prov. Vlaams-Brabant

 Het belangrijkste voordeel van de aanwezigheid van onze 
organisatie op YouTube is de aanzienlijke toename van het 
bewustzijn met betrekking tot onze doelen, missies en activiteiten. 
We kunnen de ervaringen van onze vrijwilligers en degenen 
die hebben geprofiteerd van onze diensten, vastleggen en [ze] 
presenteren op een platform dat voor iedereen zichtbaar is Outreach 
is belangrijk, dat is het belangrijkste voordeel.     

Hoofd Communicatie en Fondsenwerving voor een internationale 
liefdadigheidsinstelling

 Door wat we op YouTube hebben gepost met betrekking tot 
succesvolle bedrijven, kunnen we klanten van over de hele wereld 
aan ons binden. We hebben bedrijven nu geholpen meer dan 3,5 
miljoen bestellingen te leveren. 

Social Media manager voor een KMO in de IT-dienstensector

 Heel nuttige voor updates over de actualiteit. 

Gebruiker, 25-34 jaar, Sint-Niklaas

 Op YouTube vind ik relevante informatie over verschillende 
theoretische en praktische onderwerpen. Voor mij is het altijd 
leuk om naar te kijken. 

Gebruiker, 65-74 jaar, Prov. Vlaams-Brabant

 Als je een technisch probleem hebt, vind je 
altijd oplossingen op YouTube. 

Gebruiker, 55-64 jaar, Prov. Antwerpen

GEBRUIKERS HELPEN OM OP DE HOOGTE BLIJVEN EN 
PROBLEMEN OP TE LOSSEN

EEN HULPMIDDEL VOOR GOEDE DOELEN EN 
KLEINE BEDRIJVEN



METHODOLOGIE V&A
Hoe hebben we de bbp-bijdrage van het 
creatieve ecosysteem van YouTube geschat?

De totale uitbetaling van YouTube in 2020 is geschat op 
basis van resultaten van ons onderzoek onder Noord-
Europese contentmakers en gepubliceerde informatie over 
inkomsten uit de muziekindustrie.

De inkomsten buiten het platform voor creatieve 
ondernemers werden geschat op basis van het onderzoek 
onder Noord-Europese makers. De inkomsten buiten het 
platform voor muziek- en mediabedrijven werden geschat 
op basis van reacties op bedrijfsenquêtes van EU-bedrijven.

We hebben de directe bijdrage aan het bbp van creatieve 
ondernemers geschat door de intermediaire kosten af 
te trekken van de inkomsten die verband houden met 
YouTube-activiteiten (de ‘productie’-benadering). De 
directe bbp-bijdrage van muziek- en mediabedrijven werd 
geschat door een standaard bbp:output-verhouding toe te 
passen op de inkomstenramingen.

Vervolgens gebruikten we een input-outputmodel—in 
wezen een tabel die laat zien wie wat koopt en van 
wie binnen de Belgische economie—om zowel de 
toeleveringsketen (indirecte) als de (geïnduceerde) effecten 
van de uitgaven van werknemers te schatten. Het model 
voor België is ontleend aan het Global Impact Model van 
Oxford Economics, dat op zijn beurt is gebaseerd op 
OESO-gegevens.

Onze resultaten worden op brutobasis gepresenteerd: met 
andere woorden, ze houden geen rekening met waarvoor 
de middelen, die door contentmakers worden gebruikt of 
die door hun uitgaven worden gestimuleerd, anders hadden 
kunnen worden ingezet.

Sluiten de resultaten activiteiten uit die verband 
houden met YouTube? 

Onze schattingen zijn exclusief de economische bijdrage 
van de eigen activiteiten van YouTube en de voordelen die 
bedrijven ontvangen van hogere verkopen als gevolg van 
advertenties op YouTube.

Hoe hebben we het totale aantal jobs geschat 
dat door YouTube wordt ondersteund?

Het aantal voltijdse equivalenten (FTE) dat creatieve 
ondernemers ondersteunden, werd geschat op basis van 
antwoorden op de enquête met betrekking tot de wekelijkse 
uren die aan YouTube werden besteed. We hebben alleen 
reacties opgenomen van creatieve ondernemers die minimaal 
acht uur per week aan YouTube werken. Ook het aantal jobs 
onder vaste medewerkers van creatieve ondernemers werd 
geschat op basis van de antwoorden op de enquête.

Jobs die werden ondersteund door media- en 
muziekbedrijven, en via indirecte en geïnduceerde 
effecten voor alle soorten makers, werden geschat door 
productiviteitsaannames toe te passen op de bbp-resultaten.

Opmerking: de casestudy’s die in dit document worden 
gepresenteerd, zijn gebaseerd op informatie van YouTube.

OVER OXFORD ECONOMICS
Oxford Economics werd in 1981 opgericht als een 
commerciële onderneming met de bedrijfseconomische 
opleiding van de Oxford University om economische 
prognoses en modellen te bieden aan Britse bedrijven en 
financiële instellingen die naar het buitenland uitbreiden. 
Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een van ‘s werelds 
meest vooraanstaande onafhankelijke internationale 
adviesbureaus, die rapporten, prognoses en analytische 
tools leveren over meer dan 200 landen, 250 industriële 
sectoren en 7.000 steden en regio’s.

Met het hoofdkantoor in Oxford, Engeland, 
en met regionale centra in New York, Londen, 
Frankfurt en Singapore, heeft Oxford Economics 
400 voltijdse medewerkers in dienst, waaronder 
meer dan 250 professionele economen, branche-
experts en bedrijfsredacteuren. Ons wereldwijde 
team is zeer bekwaam in een volledig gamma aan 
onderzoekstechnieken en capaciteiten van opiniemakers, 
van econometrische modellering, scenario-framing en 
economische impactanalyse tot marktonderzoeken, 
casestudy’s, expertpanels en webanalyses.

Oxford Economics is een belangrijke adviseur voor 
besluitvormers en opiniemakers uit het bedrijfsleven, 
de financiële sector en de overheid. Ons wereldwijde 
klantenbestand omvat nu meer dan 2.000 internationale 
organisaties, waaronder toonaangevende multinationals 
en financiële instellingen; belangrijke overheidsinstanties 
en brancheorganisaties; en topuniversiteiten, 
adviesbureaus en denktanks.


