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‘WEIGHTMANAGER VERHOOGT JE

KANSEN OP DE MARKT’
| tekst: Xandra Veltman | foto’s: andré Brands

Wilma Lenstra groeide op met automatisering en software-ontwikkeling voor de 
versbranche als dagelijkse kost. Nu is ze manager van Lenstra Informatica, met de bedoeling 
om later het stokje over te nemen van haar vader Jan Lenstra, oprichter van het bedrijf.

“Mijn vader was jaren
lang verantwoordelijk 
voor grote automati

serings projecten, maar wilde veel 
liever kleinere ondernemers helpen 
met automatiseren”, vertelt Wilma 
Lenstra. “Daarom gooide hij met 
zijn bedrijf Lenstra Informatica zo’n 
vijftien jaar geleden volledig het 
roer om. Keurslagerij van Kesteren 
uit Woerden werd onze eerste 
klant. Zij hadden weegschalen ge
kocht, maar wilden bijbehorende 
software om vanuit de eigen PC 
alles bij te kunnen sturen. Zo kwam 
in 2004 het eerste volledige pakket 
op de markt: WeightManager.”

MET WINKELIERS GEMAAKT
Lenstra’s WeightManager is samen 
met de winkeliers gemaakt, vertelt 
Wilma Lenstra. “Hun ideeën en 
voorstellen laten het pakket zo veel 
mogelijk bij de dagelijkse praktijk 
aansluiten. WeightManager is hier
door nooit af en gebruikers betalen 
alleen jaarlijks een licentie. Met   
succes. Want ondernemers willen 
ontzorgd worden; de automatise
ring moet tijd en geld opleveren en 
betrouwbaar zijn. Mede daarom 

werken we steeds meer samen met 
partners als weegschaalfabrikan
ten, dealers, ICTbedrijven en 
brancheorganisaties.”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Met het delen van kennis versterk 
je elkaar. Je haalt het beste uit je 
bedrijf als je doet waar je goed in 
bent. Dat geldt voor ons, onze part
ners en onze klanten. Als wij vers
specialisten kunnen ontzorgen, 
kunnen zij op hun beurt doen waar 
ze goed in zijn. We richten ons dus 
steeds meer op totaaloplossingen 
zoals een volledig op locatie geïn
stalleerde pc, gekoppeld aan het 
weegsysteem. Hetzelfde geldt voor 
support op het totale systeem. Zo 

voorkom je het beruchte kastje 
muurgevoel.”

CONTINU IN CONTROL
Jan Lenstra is blij met de opvolging 
van z’n bedrijf en z’n dochter geniet 
volop van het werk. “Ik zie onderne
mers vaak op hun gevoel afgaan bij 
het maken van managementkeuzes. 
Onze software en dienstverlening 
houdt je continu in control; je krijgt 
nog meer grip op je onderneming 
als je dagelijks managementcijfers 
kunt raadplegen om gedegen keu
zes te maken. Die combinatie van 
gevoel en logica is krachtig! Het ver
hoogt je kansen op de markt.” l

Meer informatie: Weightmanager.nl
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