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Tingting: Zou je jezelf even kunnen voorstel-
len? Wie ben je en wat doe je voor werk?

Chungmei: Mijn naam is Chungmei Cheng, ik 
werk als lifecoach, dat doe ik al sinds 2004. Sinds 
2004 heb ik mijn eigen coaching praktijk. Ik 
coach hoogsensitieve personen, daarbij maak ik 
gebruik van verschillende coaching technieken 
zoals counselling, provocatieve coaching, sociaal 
panorama en rebirthing. 

Tingting: Op welke social media platforms ben 
je actief? En waarom juist deze?

Chungmei: Ik ben actief op verschillende social 
media platforms zoals Facebook, Twitter, Tumblr 
en Wordpress. Ik zit op Wordpress om blogs te 
schrijven over mijn werk. Tumblr om af en toe 
iets te posten waar ik aan denk in relatie tot 
mijn werk en vooral in relatie tot synchronisi-
teit en een intuitief leven voor hooggevoelige 
personen. Heel af en toe plaats ik daar ook wat 
persoonlijks op zodat mensen mij ook op per-
soonlijk vlak beetje beter leren kennen. Ik zit 
op Twitter om informatie te delen maar vooral 
om bereikbaar te zijn voor de mensen die mij 
volgen. Zodat ze op mijn tweets kunnen reage-
ren op de tijdlijn of via direct message. En ik zit 
op Facebook vanwege mijn bedrijfspagina die ik 
heb opgezet in augustus 2011 en op dit platform 
deel ik informatie over hooggevoeligheid en 
intuitie om de mensen die de pagina volgen te 
helpen, te steunen en te stimuleren in hun hoog-
gevoeligheid. 

Tingting: Is social media een groot onderdeel 
van je werk? 

Chungmei: Ja, heel erg.

Tingting: Kun je uitleggen waarom het voor je 
werk zo belangrijk is om actief te zijn op social 
media?

Chungmei: Het is voor mijn werk belangrijk 
om actief te zijn op social media om ervoor te 
zorgen dat mijn werk onder de aandacht komt. 
Het heeft een tijdje geduurd maar omdat ik jaar 
in, jaar uit bezig ben geweest met het opbouwen 
van mijn praktijk en het vergroten en verdiepen 
van mijn netwerk, kan en mag ik mensen nu 
helpen in mijn coaching praktijk zelfs terwijl de 
coaching sessies niet worden vergoed door ziek-
tekosten verzekeraars. 

Dus ik heb met behulp van social media een re-
putatie opgebouwd van een lifecoach die men-
sen zorgvuldig en goed kan begeleiden zodat ze 
weer sterk in hun schoenen staan.

Tingting: Zelf deel je veel content voor je 
werk, maar wat brengt het persoonlijk voor 
jou? Denk bijv. aan positieve reacties etc.

Chungmei: Ik vind het heel erg interessant om de 
reacties van mensen te lezen. Ik leer er heel veel 
van, dus naast het digitale contact dat ik heb via 
social media en vooral via de Facebookpagina, 
leer ik dus veel over hooggevoeligheid via dit 
kanaal. Bovenop dat ik de mensen persoonlijk zie 
in workshops en trainingen en coaching sessies. 

Tingting: Krijg je veel berichten via social 
media?

Chungmei: Ja, via privé berichten op de Face-
bookpagina ontvang ik vragen van mensen die 
met problemen zitten en dit is ook leerzaam. Ik 
kan hen helpen door een antwoord te geven of 
door hen te verwijzen naar een tip of website 
waar ze wat aan hebben. Het is allemaal heel erg 
positief.

Tingting: Je hebt nu ruim 15.000 likes op Fa-
cebook, hoe heb je hiervoor gezorgd? Heb je 
bijvoorbeeld bepaalde strategieën toegepast?

Chungmei: In het begin heb ik wel budget ge-
stoken in het promoten van verschillende up-
dates die ik had geplaatst. De ene keer was het 
tien euro, andere keer was het twintig euro en zo 
bij elkaar heb ik zeker wel honderden euro’s in 
de Facebookpagina geïnvesteerd. Dat was voor-
namelijk in het begin toen ik nog duizend likes 
had. Wat ik ook promootte waren de workshops 
die ik gaf om ervoor te zorgen dat de workshops  
onder de aandacht werd gebracht bij de men-
sen die de pagina hadden geliked maar ook bij 
hun vrienden. Verder had ik ook aangegeven 
dat ik een bepaalde doelgroep in bijv. Utrecht 
wilde bereiken of in Eindhoven of waar dan ook 
die workshop plaats zou vinden. Maar op een 
gegeven moment ben ik gestopt met investe-
ren omdat ik graag weer wilde zien hoe het zou 
groeien op basis van de updates die ik plaats en 
dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Ik kan me 
eerlijk gezegd niet meer herinneren wanneer ik 
ben gestopt met investeren. 
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Tingting: Kijk je ook naar wat concurrenten 
doen via social media? Zo ja, hoe onderscheid 
jij jezelf van hen of ben je hier totaal niet mee 
bezig?

Chungmei: Ik kijk niet naar wat concurrenten 
doen, nee. Heel af en toe wanneer ik zie dat een 
update wordt geliked door een bedrijf die ook 
iets doet op het gebied van gevoeligheid dan 
klik ik soms door om te zien wat ze doen, maar 
verder scroll ik niet verder door. Ik ben heel erg 
selectief in waar ik naar kijk op het internet. Wel 
zijn er een aantal mensen die ik volg op Twitter 
ter inspiratie en soms zie ik hun tweets voorbij 
komen. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee 
bezig, alles wat ik plaats doe ik vanuit mezelf.

Tingting: Waar let je op bij het plaatsen van 
online content? Is er een bepaalde stijl die je 
aanhoudt? Qua beelden/tekst bijvoorbeeld.

Chungmei: Ik denk aan wat ik zou kunnen plaat-
sen om mensen te helpen, te stimuleren na te 
denken over hooggevoeligheid. Vooral waar ze 
wat aan hebben. Qua structuur/strategie plaats 
ik elke ochtend een quote. Zo 1 of 2 keer per 
week plaats ik een HSP comment van iemand 
die ik heb gecoacht of van mezelf. Maar ook van 
mensen die gereageerd hebben op mijn blog, 
of Twitter of Facebookpagina. Verder plaats ik 
de links van de blog die ik schrijf op de pagina. 
Het is altijd gerelateerd aan hooggevoeligheid 
of intuïtie of aan hoe ik hooggevoelige mensen 
verder kan helpen in het leven. Ik plaats af en 
toe  updates die afwijken van het onderwerp, 
dan komt het doordat ik iets wil posten over een 
onderwerp dat mij heel erg aan het hart gaat 
zoals ouderschap, positieve communicatie en 
creativiteit.

Tingting: Wat is volgens jou de kracht van 
social media?

Chungmei: De kracht vind ik wanneer mensen 
iets zien in jouw product of dienst en in mijn 
geval is het een dienst, is dat ze het steunen. Ze 
steunen het door het te liken, door het te delen 
en door erop te reageren. Dat zorgt ervoor dat 
de dienst onder hun netwerken wordt verspreid. 

Tingting: Wat zijn volgens jou de voordelen 
van social media?

Chungmei: Eigenlijk is het een soort van mond 
op mond reclame bij de digitale koffiemachi-
ne en op die manier wordt de dienst verspreid 
zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn 
behalve dan de input die ik lever. 

De input die ik lever is het babbeltje die ik maak 
bij het koffiezetapparaat. Ik gooi een balletje op 
in de vorm van een vraag, comment of een blog 
of een Tumblr post en het balletje gaat rollen. 
Dat vind ik zo mooi aan social media.

Verder brengt het mij ook in contact met een 
groep hooggevoelige personen die actief is op 
bijv. de Facebookpagina. Dat zorgt ervoor dat ik 
mezelf kan laten zien als lifecoach. Ik mag mijn 
kennis delen en ik ben op die manier in contact 
en mensen zien aan mijn reacties hoe ik ben 
en hoe ik hen verder zou kunnen helpen. Het 
maakt het lijntje tussen mij en mijn potentiële 
doelgroep heel kort. Het zorgt er ook voor dat 
ze mij op een voorzichtige manier kunnen volgen 
zonder dat ze op mij af hoeven te stappen en 
door mij begeleid te worden. Er zitten tal van 
voordelen aan. Het is voornamelijk hartstikke 
leuk om te delen waar ik voor sta als lifecoach en 
dat is heel breed.


