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1. De onderneming en de ondernemer 
 
1.1 Inleiding ondernemingsplan 
 
De onderneming heet MutsMuts, en wij verkopen mutsen met studs. Die naar eigen 
ontwerp erop worden geplakt. Wij hebben het product verder uitgewerkt en verbeterd en 
bieden het nu ook op het internet aan. De verbetering aan de mutsen zijn dat we het 
assortiment hebben uitgebreid naar verschillende kleuren mutsen de prijs goedkoper is 
geworden 
 
1.2 Missie, visie en strategie 
 
Missie:  
Wij zijn MutsMuts een jong en dynamisch bedrijf. Wij verkopen onze zogenaamde 
‘MutsMuts’. Een muts voorzien van studs die je hoofd warm houdt van de winter. Vooral 
voor de mensen die trendgevoelig zijn en trends volgen is dit de perfecte uitkomst om een 
suffe muts uit je kast te verbannen. 
 
Visie: 
Het toekomstbeeld voor MutsMuts is spannend. Veel jongeren willen een nieuwe trend 
oppikken en wij geloven dat MutsMuts die potentie heeft. Wij denken dit jaar 2.500 
MutsMuts’en te verkopen, hopelijk zal deze bron van inkomsten ervoor zorgen dat met 
meer marketing MutsMuts volgend jaar de 10.000 sales te behalen. 
 
1.3 Naam onderneming 
Onze onderneming gaat door het leven met de naam MutsMuts. Muts omdat het een muts 
is en Muts omdat we mutsen gebruiken.  
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2. Marketing 
 
2.1 Marktonderzoek en trends 
 
We hebben uitgezocht wat onze doelgroep leuk vind. Hierop hebben wij bepaald hoe we 
onderscheidend kunnen zijn in de MutsMuts markt. 
 
Productomschrijving 
Studs zijn er in verschillende soorten maten en kleuren. Ze zijn bedoeld om producten te 
versieren. Er worden telefoonhoesjes met studs versierd maar vooral ook verschillende 
kledingstukken. Zo kun je dus een doodnormale muts veranderen in een muts die een veel 
leukere uitstraling heeft, zo wordt een product meteen aantrekkelijker (voor de doelgroep) 
om het te kopen. 
 
2.2 Doelgroep 
 
De doelgroep 
We richten ons vooral op jongeren en dan met name op meiden omdat studs bij deze 
doelgroep een hype is. Meiden die met de mode meegaan weten al waarvoor de studs 
gebruikt worden en dat is met name er leuk uit zien. De ideale persoon waar het product 
perfect bij zou passen is iemand die houdt van design en mode. Die er altijd leuk wil uitzien, 
van top tot teen, en veel aandacht besteed aan haar uiterlijk. Met ons product wil zij iets 
‘nieuws’ laten zien. 
 
Benaderen doelgroep 
Om onze doelgroep te bereiken gaan wij onze site promoten via de social media: 
voornamelijk Instagram en YouTube. 
 
2.3 Producten 
 
STUDMUTS 
Als product verkopen wij custom mutsen met studs. Deze worden door ons geplaatst op de 
muts.  
 
Mensen mogen hun eigen ontwerp maken, kunnen een custom MutsMuts laten ontwerpen 
of een door ons ontworpen MutsMuts design exclusive MutsMuts aanschaffen.  
 
Wij kopen de studs en de mutsen in via internet. De mutsen zijn in alle kleuren te krijgen. De 
studs zijn er in 10 kleuren en vierkant, driehoekig of rond van vorm. Wij kopen alle 
verschillende soorten studs in, deze studs zien er soms net iets anders uit dus elke 
MutsMuts is uniek. Wij gebruiken geen plakstuds. Die voldoen niet omdat deze studs er snel 
afvallen, deze kwaliteit willen wij niet overbrengen. De studs die wij gaan gebruiken kan je 
‘vastklikken’, dit is van betere kwaliteit en gaat langer me. #duurzaam 
 



MutsMuts Bedrijfsplan v2.1 
 

5 

2.4 Presentatie 
Wij presenteren de MutsMuts op de homepage en de website heeft een lay-out in de 
kleuren van de huisstijl. Dat zijn turquoise, wit en paars. Door overal dezelfde lay-out te 
gebruiken willen wij een mooie en rustige presentatie van het product te geven. De kleuren 
turquoise, wit en paars zijn gebaseerd op de favoriete kleuren van de muts en studs. 
 
2.5 Prijs 
 

Inkoop   
Muts per stuk € 8,58 
Studs per 200 € 3,00 
  Totaal uitgave per MutsMuts = € 11,58 
Verkoop   
MutsMuts per stuk € 25,00 
 Totaal inkomsten per MutsMuts = € 25,00 
   
 Maximale winst per MutsMuts € 13,42 

 
2.6 Conclusie 
We hebben een goed product wat erg goed in de markt past en hierdoor zal het ook 
verkopen. Het is erg belangrijk dat de promotie goed en zorgvuldig gedaan wordt. Als de 
promotie duidelijk aankomt bij onze doelgroep verkopen wij alle mutsen! 
Het is een groot risico die wij nemen omdat het plan om mensen hun eigen ontwerp te 
laten maken best lastig is. Wij weten niet zeker of dit bij mensen aanslaat en of het lukt 
binnen dit project. Daarom zit de kracht vooral in onze ontwerpskills voor het maken van de 
tofste MutsMuts’en! Als wij blijven doorzetten dan gaat dit project slagen 
i 

i CC – Met dank aan 21 Creatives van het Grafisch Lyceum, StudMuts 
 


