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Hedvig MontgoMery (1968) is psycholoog en gezinstherapeut en 
heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met kinderen en gezinnen. 
De zeven stappen naar succesvol ouderschap is het resultaat van tientallen 
jaren aan onderzoek en praktijkervaring; een handzaam boek vol met 
waardevolle informatie en praktische tips; de moderne opvoedbijbel die 
ouders wereldwijd de juiste handvatten geeft zodat ze het ouderschap vol 
vertrouwen tegemoet gaan. 

deel 3; De zeven stappen naar succesvol ouderschap (2-6 jaar) verschijnt najaar 2019
deel 4; De zeven stappen naar succesvol ouderschap (6-12 jaar) verschijnt najaar 2019
deel 5; De zeven stappen naar succesvol ouderschap (13 jaar en ouder) verschijnt voorjaar 2020
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Dé opvoedexpert uit Noorwegen: 
Hedvig Montgomery

de zeven   
stappen naar

succesvol 
ouderschap

Aan meer 
dan 20 
landen 
verkocht

Al meer 
dan 25 weken 
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‘Na meer dan 20 jaar te werken als familietherapeut weet ik dat niemand 
als een goede ouder geboren wordt. Maar ik weet ook dat bijna iedereen 

een goede ouder kán worden, en dat iedereen béter kan worden.’   
Hedvig MoNtgoMery

Psycholoog en gezinstherapeut Hedvig Montgomery komt met een vijfdelige serie over opvoeden. 
in deze boeken helpt ze je te bereiken wat iedereen het liefste wil; kinderen en volwassenen worden 
die tevreden en gelukkig zijn met zichzelf en met elkaar. De zeven stappen naar succesvol ouderschap 
is dé serie voor iedere ouder die het beste uit zichzelf wil halen.

de eerste twee boeken in de serie verschijnen 5 maart 2019.

OPVOEDEN IS 
GEEN INSTA STORY

UITGEbREIDE mARkETING-
EN PR-cAmPAGNE

in het eerste deel krijg je een goede algemene in-
troductie in de opvoedstijl van Hedvig Montgomery.
Hoe krijg je een gelukkig kind? Hoe voed je zelfver-
trouwen? en wat is het allerbelangrijkste wat je als 
ouder kunt doen tijdens het opgroeien van je kind?

dit tweede deel is speciaal voor de eerste twee jaar 
van het leven van je kind. Het gidst je door alle eer-
ste mijlpalen, en geeft je de handvatten en kennis 
die je nodig hebt, zodat jij en je kind een gezonde en 
sterke band opbouwen, die een heel leven meegaat.

De Scandinavische kunst van het opvoeden –
de nieuwe handboeken voor ouders van nu

•  Samenwerking met (social) influencers
•  Aandacht in en exclusieve samenwerking met mamablogs en tijdschriften voor ouders
•  Auteur beschikbaar voor interviews
•  Auteursbezoek en feestelijke lancering (onder voorbehoud)
•  Online campagne met opvallende trailer
•  Joint promotion
•  Vooruitexemplaren voor pers en boekhandel
•  POS-kraampakket voor de boekhandel met o.a. vlaggetjes en backcard


