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Black Swan Project - Coronacrisis 2020
Black Swan Project is een initiatief van StraightLine Leadership dat oorspronkelijk in 2008 in het
leven is geroepen. Het doel is om zo veel mogelijk
ondernemers en ceo’s te ondersteunen bij het
navigeren door bijzonder turbulente tijden.
Tijdens de financiële crisis van 2008 stonden de
telefoons op de office van Straight-Line Leadership
in San Francisco roodgloeiend en werden de
mailboxen overspoeld door hulpvragen van
ondernemers en ceo’s. De situatie die door het
coronavirus is ontstaan, verschilt op vele manieren
van wat er tijdens de kredietcrisis gebeurde, maar
heeft een even grote – zo niet grotere – impact op
het bedrijfsleven en de economie.
Zo veel mogelijk ondernemers en ceo’s ondersteunen
Effectief leiderschap is de drijvende kracht die
de toekomst van een organisatie, land en zelfs
werelddeel maakt of breekt. Daarom ondersteunt
Straight-Line Leadership zakelijk leiders bij
het creëren van een krachtig leven en een
sterke organisatie. Juist nu, in tijden van grote
onzekerheid, is effectief leiderschap van ongekend
belang. Dit is het moment waarop ondernemers
het verschil kunnen maken.

* BLACK SWAN

Straight-Line Leadership is een bedrijf dat
normaliter werkt met een exclusieve groep gedreven
ondernemers. Het Black Swan Project werd in
2008 echter gecreëerd om zo veel mogelijk mensen
in het zakenleven te ondersteunen. Destijds zijn in
Amerika honderdduizenden ondernemers en ceo’s
geholpen om met snelheid en kracht te handelen in
zeer turbulente tijden.
Nu, twaalf jaar later, zijn we opnieuw beland in een
onvoorspelbare situatie met grote gevolgen, die veel
druk, stress en onzekerheid met zich meebrengt.
En opnieuw staan we klaar om alle ondernemers
en businessprofessionals te assisteren.
Dat doen we door middel van dagelijkse reminders
die je helpen te focussen op wat belangrijk is, het
online beschikbaar stellen van het boek StraightLine Leadership en driemaal per week een webinar
te verzorgen waarin we waardevolle tools delen en
een aantal vragen beantwoorden.
Ons enige doel is om nu zo veel mogelijk
ondernemers en bedrijven te ondersteunen.
Daarom wordt het geheel kosteloos aangeboden.

Een Black Swan is een onvoorspelbare gebeurtenis die in grote mate afwijkt van wat normaliter in een situatie wordt
verwacht en die mogelijk ernstige gevolgen heeft. Black Swans worden gekenmerkt door hun extreme zeldzaamheid,
hun ernstige impact en de achteraf wijdverbreide mening dat de gebeurtenis voorspeld had kunnen worden.
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Context
Er is momenteel geen gebrek aan tips en adviezen.
Hoe bruikbaar deze aanbevelingen ook zijn en
hoe vaak we ze ook gehoord hebben, in veel
gevallen ontbreekt het aan de mogelijkheid tot de
implementatie ervan. Als ondernemer zal je jezelf
moeten creëren als iemand die in staat is om zaken
met snelheid en kracht uit te voeren en van de
grond te krijgen.
Het niveau van de ondernemer
Een valkuil waar veel ondernemers in stappen, is
dat ze op zoek gaan naar magische antwoorden die
ze door deze onzekere tijd heen helpen. Maar er is
geen enkel magisch antwoord dat de uitdagingen
kan oplossen waar we nu mee geconfronteerd
worden. Oplossingen en antwoorden werken tot
op het niveau waarop de ondernemer functioneert.
Oftewel: in hoeverre een ondernemer in staat is
zaken effectief te implementeren.

Een onbekende toekomst
Waar veel mensen kracht verliezen, is door controle
te willen hebben over zaken waar ze geen controle
over hebben. Zodra mensen proberen invloed uit
te oefenen op dingen waar ze geen controle over
hebben, verliezen ze kracht, energie en drive.
Als mens en ondernemer heb je enkel controle
over wat je zegt en hoe je handelt. Dat zijn de
componenten die je kunt inzetten om effectief met
onzekere en onvoorspelbare situaties om te gaan.
Je zal effectief en beheerst moeten blijven, ondanks
dat de wereld om je heen ineenstort.
Het zijn in tijden als deze dat ondernemers
zichzelf razendsnel opnieuw moeten uitvinden
als krachtiger en sneller dan voorheen. Nu is de
tijd om krachtig om te gaan met een onbekende
toekomst.
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Hoe en wat
Dagelijkse reminders
Gedurende de tijd van het Black Swan Project
wordt er dagelijks een Straight-Line Reminder
geplaatst op het daarvoor ingerichte twitterkanaal.
Een Straight-Line Reminder is een realitycheck die
je helpt om gefocust te blijven op de dingen die er
echt toe doen.
Download van de Nederlandse editie van het
boek:
Straight-Line Leadership; tools om te leven met
snelheid en kracht.

Live online uitzendingen
We blijven onze webinars zo lang als nodig inzetten.
In de online uitzendingen ligt de focus op:
1. Effectief zijn (en blijven) in deze
		 turbulente tijden.
2. Krachtig omgaan met zowel interne als
		 externe stress.
3. Focussen op controleerbare factoren en
		 probleemoplossend te werk gaan.
We gaan tevens met ondernemers in gesprek om te
helpen bij specifieke vraagstukken en uitdagingen.
Wanneer?
Maandag
20.00 uur
Woensdag 20.00 uur
Meld je aan op: www.BlackSwanProject.eu
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Persbericht

Weerbaarheid van ondernemers en ceo’s moet
omhoog tijdens coronacrisis
Live online weerbaarheidsprogramma voor krachtig leiderschap
Door de maatregelen omtrent het coronavirus
verkeren veel ondernemers en ceo’s in zwaar
weer. Black Swan Project is in het leven geroepen
om ze te ondersteunen in deze turbulente tijden.
Wat doe je als je aan het eind van de werkdag hoort
dat je bedrijf voor minimaal drie weken op slot
moet? Het overkwam de horecaondernemers van
Nederland en België. Ook andere bedrijven hebben
de afgelopen weken hun deuren moeten sluiten
of kampen met weinig beschikbaar personeel,
vraaguitval, het staken van de toelevering van
grondstoffen, enzovoorts. Voor iedereen is de
toekomst onzekerder dan ooit. En niet in de laatste
plaats voor ondernemers en ceo’s. Het steunpakket
van de overheid geeft op korte termijn wat lucht,
maar het komt nu aan op visie en leiderschap om
krachtig uit de crisis te komen.
Ondernemers ervaren momenteel stress. Hierdoor
ligt het gevaar op de loer dat alle energie en tijd
opgaat aan het ad hoc oplossen van problemen,
in plaats van te focussen op de toekomst
waarin zij het verschil kunnen maken in hoe
Nederland en België door deze crisis komen.
Kunnen zij hun ondernemerschap, creativiteit,
mensen en middelen inzetten om de economie,
werkgelegenheid en gezondheid van anderen
op peil te houden? Kunnen zij samenwerken
om krachtige oplossingen te implementeren?
Black Swan Project is in het leven geroepen om
ondernemers aan te spreken op hun weerbaarheid

en veerkracht in deze turbulente tijden. Juist nu
is effectief en krachtig leiderschap van ongekend
belang.
Concrete hulp voor ondernemers en ceo’s:
- Effectief zijn (en blijven) in deze turbulente
tijden.
- Focussen op controleerbare factoren en
probleemoplossend te werk gaan.
- Krachtig omgaan met zowel interne als externe
stress.
- Medewerkers helpen hetzelfde te doen.
Black Swan Project is een initiatief van StraightLine Leadership dat oorspronkelijk in 2008 in het
leven is geroepen. Tijdens de financiële crisis van
2008 stonden de telefoons op de office van StraightLine Leadership in San Francisco roodgloeiend en
werden de mailboxen overspoeld door hulpvragen
van ondernemers en ceo’s. De situatie die door het
coronavirus is ontstaan, verschilt op vele manieren
van wat er tijdens de kredietcrisis gebeurde, maar
heeft een even grote – zo niet grotere – impact
op het bedrijfsleven. En meer dan in 2008 komt
het op creatief leiderschap aan om oplossingen te
verzinnen die een doorbraak kunnen betekenen in
deze grote gezondheidscrisis.
Zo zijn er ondernemers aangesloten bij Black Swan
Project met een bedrijf in de voedselindustrie, die
honderden plotseling werkloze horecamedewerkers
van werk hebben voorzien. Er zijn bedrijven
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die hun logistieke werkzaamheden hebben
heringericht om te voorzien in schaarse producten
als mondkapjes en desinfecterende middelen. En
dan zijn er de grote hotelondernemers die hun
kamers en bedden ter beschikking stellen voor
de patiënten waar het ziekenhuis te klein voor is
geworden.
Hoe?
Black Swan Project biedt (kosteloos) livestreams aan
voor ondernemers en ceo’s. Tijdens de uitzending
worden praktische inzichten en tools aangereikt,
die ondernemers helpen bij het versterken van hun
leiderschap en hun bedrijf. Drie keer per week is
er een live-uitzending te bekijken: iedere maandag,
woensdag en vrijdag om 20.00 uur. Na iedere
uitzending is een opname van de audio op Spotify
te beluisteren.
Over Straight-Line Leadership
Straight-Line Leadership is in 1986 ontstaan in
San Francisco. In 2011 kwam het bedrijf naar
Nederland onder de naam Straight-Line Leadership
International, om zich te richten op het zakelijk
leven van Nederland en België. De organisatie
werkt met een exclusief segment ondernemers en
ceo’s. Naar aanleiding van de verregaande gevolgen
van de coronacrisis heeft Straight-Line Leadership
Int. besloten om alle ondernemers en ceo’s van
Nederland en België kosteloos te ondersteunen
via Black Swan Project. Het doel is om ervoor te
zorgen dat zo veel mogelijk ondernemers en hun
bedrijven effectief om kunnen gaan met de nieuwe
uitdagingen en samen sterker uit de crisis komen.
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Ervaringen van ondernemers
Peter V.
Straight-Line Leadership heeft voor mij een enorme
impact gehad op mijn strategie en handelen als
ondernemer. Het heeft me geleerd om de focus te
leggen op doelen op de lange termijn zonder me
te verliezen in korte termijn probleemoplossend
handelen dat eindeloos lijkt door te gaan. Dit heeft
me ook geholpen tijdens de huidige crisis om de
juiste beslissingen te nemen. Black Swan Project is
dan ook een logisch vervolg en de juiste tool om
die focus te blijven houden in deze uitdagende
tijden.

Wouter S.
Als ondernemer heb ik, zeker in deze periode,
een verantwoordelijkheid te nemen. En als mijn
omgeving dan zo onder druk komt te staan,
wordt ‘wie ik ben onder druk’ des te belangrijker.
De coaches en sessies van BSP helpen scherp te
krijgen welke versie van mezelf gecreëerd moet
worden. In plaats van te bevriezen of te vluchten,
kies ik voor vechten. We hebben daarom een van
onze topmaanden aan omzet gedraaid.

Martin L.
Frank P.
Als ondernemer ben je gewend te varen op zeeën
die woelig zijn. Je bent gewend jezelf aan te passen
aan veranderende omstandigheden. Echter, een
storm van windkracht 15 daar is niemand op
voorbereid, daar ben je als creatieve ondernemer
ook wel even van van slag. Precies op dat moment
zag ik het Black Swan Project voorbij komen. Wat
je wilt horen op zo’n moment is: Ok iedereen is
op zoek wat de nieuwe spelregels zijn, er is geen
houvast, er zijn nu eenmaal geen antwoorden op
die vragen. Wat kunnen we nu gaan doen in deze
onzekere omstandigheden?
Precies deze vraag wordt langs alle kanten
belicht tijdens de eerste podcasts, inclusief:
praktijkvoorbeelden en vragen en antwoorden.

Ik volg het Black Swan Project niet voor ons eigen
bedrijf en de “corona-crisis”, maar als aanvulling op
het membership dat ik al heb. Het resultaat is dat
ik de beoogde resultaten van dit jaar niet hoef bij te
stellen, mijn klanten & personeel meer van dienst
kan zijn en beter in de gehele conversatie blijf.

Myrthe V.
Wij zijn sinds de 1e week Black Swan Project
direct overgestapt op thuisleveringen en afhaal
service, normaal bedienen we 35 tafels en nu zitten
we op het equivalent van wat 80 tafels zou zijn(!).
Door de vele problemen die wij kennen met het
bestemmingsrecht zijn we zelfs aan berekenen of
we niet vanaf hier enkel nog leveringen zullen doen
en een afhaalservice. De rust en de creativiteit die
in mij is gekomen sinds de bouwstenen maakt me
enkel nog beter.
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Karsten F.
Door het Black Swan Project van Straigh-Line
hebben we met het bedrijf onze mindset tijdens
deze crisis onder controle kunnen houden en
ervoor gekozen om ons te focussen op de zaken
waar we controle over hebben. Gevolg is dat
niemand thuis werkloos zit, onze leadinstroom
met 10% is gegroeid en we momenteel 14 interne
projecten hebben opgestart om in deze kalmere
periode te kunnen uitwerken.
We hebben het nu drukker dan ooit en zullen
volledig klaar staan als de maatregelen worden
opgeheven.

Esther B.
Even een diepe buiging voor jullie. Ik ben door
een vriendin over jullie getipt en al jullie webinars
geven net even die extra schop om door te blijven
gaan. En ook het vertrouwen dat ik de juiste
persoon ben om mijn bedrijf hier doorheen te
leiden. Thanks guys!

Arjan R.

Anthony H.
Bewustworden van het feit dat eerlijk en feitelijk
naar een situatie kijken de enige juiste manier is,
is wat BSP me vanaf dag 1 gegeven heeft. Dit heeft
ervoor gezorgd dat ik mijn vooropgestelde doelen
(5 nieuwe landen) al behaald heb (1 nieuw land
gestopt heb tijdens corona). De bewustwording dat
oncontroleerbare factoren (grenzen die gesloten
worden) oncontroleerbaar blijven, maar dat wil
niet zeggen dat er stress of paniek moet zijn. Wordt
er u van bewust en maak een nieuw commitment.

Nicolas V.
Het Black Swan Project heeft mij terug doen
vertragen en stil laten staan bij mijn doel.
Door te vertragen heb ik men doel terug scherp
kunnen zetten en mijn focus er terug 200% op
gelegd. Door die focus kan ik in momenten van
stress de scherpte erin houden en mijn twijfels opzij
zetten. Hierdoor kom ik sneller tot een effectieve
en langdurige oplossing.
Hierdoor steekt er veel minder energie in dagelijkse
afleiding en onbelangrijke gesprekken. Al die
energie kan ik steken in het behalen van targets.

Kunnen jullie niet in de politiek?

Marijn A.
Richard W.
Ik ben helemaal aangehaakt! Straight-Line
geeft me rust.

Thanks voor jullie leiderschap in deze tijd. Waar
veel digital agencies het op dit moment zwaar
hebben, zijn wij vol ingesprongen om waarde toe
te voegen voor een doelgroep die op dit moment
hard geraakt wordt. We hebben daardoor deze
maand een recordomzet neergezet.
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Caroline S.
Het Black Swan Project heeft positief bijgedragen
aan hoe ik momenteel mijn bedrijf in sales
recruitment leid. Ik identificeer me niet meer
met angstige gedachtes maar heb direct volle
verantwoordelijkheid genomen voor wat ik
meteen kon doen. Dat heeft geleid tot een aantal
besluiten die ik direct heb doorgevoerd. Deze actie
en energie is ook door onze mensen opgepakt. De
doorlooptijd van onze vacatures is sterk verkort en
er is een verhoogd urgentiebesef bij alle consultants.

Randy P.
In 1 dag de 2 grootste spelers in mijn niche als
hot prospect (toezegging maar nog geen contract
getekend) een partnership mee aangegaan. Alleen
maar door van waarde te zijn waardoor ik opviel
en mijn startup gelijk uit de startblokken laat gaan.
Jullie podcast speelt op repeat. What you practice
grows! En dit is amazing! Thanks.

Stig V.
Martijn H.
Door het Black Swan Project zit ik nog dieper in
de conversatie met als gevolg dat ik, in de tijd dat
ik normaal klanten bezoek, alle communicatiestromen in mijn bedrijf onder de loep heb
genomen. Hier is een standaard (levend) document
uit gekomen waardoor wij de faalkosten door
gebrekkige/mis communicatie terugbrengen van
40 naar 5%.

Virgil N.
He, enorm bedankt voor het uitvoeren van dit
project. Veel mooie inzichten en daarom zou ik
graag de Nederlandse versie van jullie boek willen
ontvangen! Ondertussen ga ik werken aan de
opdracht van Johan en alvast actie ondernemen
met wat ik nu weet.

Dank je voor jullie toewijding, het helpt mij te
blijven focussen op de taken die moeten gebeuren.
Dat gezegd, deze prachtige zin passeerde op mijn
tijdlijn en wilde ik met jullie delen.
“Het mooiste geschenk dat je kunt geven is het
voorbeeld van je eigen leven.”
Bedankt voor jullie demonstratie. Stay safe &
healthy.

Adri B.
Ik had een maand voor de Corona crisis inkickte
een 2e horeca pand gekocht (bistro) en ik zou de
3e week van Maart opengaan. Ik was met al mijn
geld en tijd hierin gedoken en na de toespraak
van Rutte zakte alle macht me in de schoenen. Ik
werd doorverwezen naar BSP en direct vanaf de
1e live aflevering ben ik gaan kijken naar wat de
controleerbare factoren zijn.
Nu draai ik (na 3 weekenden op rij) 400 leveringen
voor thuisdiners per weekend! Ik haal meer binnen
dan dat ik mijn zaak zou opengehouden hebben en
de prognose zou hebben gevolgd!
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Oktay E.
Wat niet werkte is het piekeren over hoe ik mijn
bedrijf kon laten groeien. Nu heb ik daar actie in
ondernomen door mijzelf beschikbaar te stellen
via een aantal online kanalen, waardoor mensen
mij ook weten te vinden. 2 nieuwe klanten in 1
week tijd.

René L
Mijn hartelijke dank voor de opportunity die
jullie bieden om extra houvast te ontwikkelen
in deze tijd. Door een goede vriend ben ik
voor het project uitgenodigd en ben erg blij
dat hij dit gedaan heeft. Dank ook voor de
mogelijkheid om de webinars op een later
moment via Spotify te mogen aanhoren.

Caroline S.
Dank voor de inspiratie tot nu toe! Ik heb
mede dankzij de inspiratie nav jullie webinars
de leukste werkweek sinds tijden gehad. De
energie binnen ons bedrijf is geweldig. Ik
baal er eigenlijk van dat ik dit coronagedoe
blijkbaar nodig had om er weer vol voor te
gaan. Wij gaan hier sterker uitkomen dan ooit.
Nogmaals dank!

Rik K.
Het beluisteren van de webinars is top. Een
bevestiging dat ik niet bij de pakken neer
moet gaan zitten maar aan de slag mag met
de kansen die er nu ook liggen. De webinars
hebben mij veel meer bewustwording gegeven,
na het bijwonen van 2 uitzendingen al! Dit
maakt dat ik scherp voor ogen heb wat ik wil
en dit beter over kan dragen op mijn team.
Ontzettend veel dank.

Leo R.
Met bijzondere aandacht volg ik jullie BS en
Emmy D.
focus ik me verder om deze coronatijd, die
trouwens voor iedereen gelijk is, zo sterk
mogelijk te doorstaan om straks de vruchten De BSP is voor mij en ons bedrijf nu al goud
waard. Met precisie en snelheid zijn we direct
te plukken van deze Black Swan!
gaan schakelen naar mogelijkheden, dat
betekend voor onze organisatie van B2B de
Bedankt voor jullie Black-Swan-uitdaging.
focus verleggen naar B2C.
Daar zetten we vanaf de eerste 2 uitzendingen
nu vol op in en halen we mooie orders en
aantallen mee binnen.
Het is NU tijd om op te rijzen strek en krachtig
te zijn. Ik pak 3 keer per week een paar dingen
uit de BSP en pas deze toe!
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Edgar T.
Het voelt een stuk minder zwaar, ik voel mij
verlicht ;). Dat komt enerzijds omdat ik de crisis
van 2008 heb meegemaakt en SLL al langer volg.
BSP heeft daar zeker ook een bijdrage bij als het
gaat om rust, ruimte en ‘licht’ naar de zaken kijken
waar je controle op hebt. Dat zie ik terug in mijn
mensen. Dat slaat over. Enorm indrukwekkend.”

Bob O.
Goede exposure ook voor jullie om je kennis en
kunde zo onbaatzuchtig in te zetten. Ze kunnen
veel zeggen, maar jullie staan er wel als het nodig
is. Ik dacht nog een week geleden dat ik mijn tent
zou sluiten, geen zin meer om ervoor te vechten,
dat had ik tenslotte al 11 jaar gedaan. Het is wel
goed zo. Maar, juist daarom besloot ik OOK na het
luisteren van aflevering 6 om toch door te gaan –
niet alleen door BSP hoor, haha! Nu ben ik onder
elke steen geld aan het zoeken”

Remko S.
Ik moest een beetje wennen aan jullie directheid,
maar zie nu wel hoe ik kijk en luister. Nu ik meer
hoor wordt mij duidelijker wat er nodig is. Het
gaat niet om informatie maar om het leven van
die informatie. Eigenlijk doe ik weinig, maar zeg
ik vooral wat ik ga doen. Dat zie ik ook bij veel
mensen om mij heen. En vooral bij personeel dat
nu in de slachtofferrol gaat zitten en denkt recht te
hebben op van alles. Bloedirritant.
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Praktische informatie
Website
www.BlackSwanProject.eu
www.BlackSwanProject.nl
www.BlackSwanProject.be
Spotify
Black Swan Project
Twitter
@BlackSwanSLL
Linkedin
Straight-Line Leadership Int.
Facebook
@straightlineleadershipint
E-mail
blackswanproject@thrive.eu
Whatsapp
+31 (0) 6 28 46 16 61
Hashtags
#BlackSwanProject
#ThriveNow

Wat
Online broadcasting
Voor wie
Zakelijk leiders (ondernemers, ceo’s, etc.)
Doel
Bekrachtigen in turbulente tijden
Inhoud
Tools om met snelheid en kracht te leven tijdens
de coronacrisis (en daarna). Eerlijke, heldere
communicatie waar behoefte aan is.
Hosts
Uitzending 1 t/m 10:
- Johan van der Put
- Mandy van der Put
- Kristof Cuppens
Uitzending 11 t/m 20:
- Renout Polder
- Tommy Kruizinga
- Simon De Clerck
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Downloads (resources)
Black Swan Project logo
- .ai (vector)
- .eps (vector)
- .pdf (vector)
- .png (1500x763 px)

Social Media afbeeldingen

Straight-Line Leadership e-book
- StraightLineLeadership_ebook_NL.pdf
Boek download button

Spotify button

Videofragment
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