
Bij een operatie als deze, met duizenden geldauto
maten van verschillende afmetingen in diverse ken
merkende Rabobank, ING en ABN Amrokleuren die 
allemaal naar één type en één uitstraling Geldmaat 
omgebouwd moeten worden, komt heel wat kijken. 
‘Vooral bij de locaties waar een ander type automaat 
geïnstalleerd moest worden, of waar automaten 
verwijderd of extra geplaatst moesten worden’, legt 
Geldmaat Projectmanager Judith Huisintveld uit. ‘Daar 
blijft het niet bij het aanbrengen van een geel kader en 
een grijze achterwand, daar komen ook bouwkundige 
werkzaamheden bij kijken zoals het aanpassen van 
sparingen, het slopen of opbouwen van puien en het 
herstellen van gevels en wanden.’

PREFERRED SUPPLIERS
In die (1.600!) gevallen schakelde Judith projectma
nagementbureaus in. ‘Elf in totaal, vier daarvan in 
opdracht van de Rabobank. Zij kregen 484 geldauto
maten voor hun kiezen en schakelden, afhankelijk van 
de geografische ligging van de betreffende geldau
tomaat, een van de twee preferred suppliers van de 
Rabobank in voor de uitvoering. Winters was er een 
van. Het meeste contact met hen verliep via de project
managementbureaus, maar als ik iets met grote spoed 

nodig had, kon ik altijd Michel Gremmen bellen. Hij kon 
vaak wel iets voor me regelen.’

SOEPEL VERLOOP
Spoed was eigenlijk het toverwoord in heel het project, 
dat Cash 2020 heette. ‘De naam zegt het al, het pro
ject had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn. Maar 
door corona konden we niet meer met veel mensen 
tegelijk in een kleine ruimte werken en daarnaast 
speelden er nog allerlei andere vertragingen mee. Er 
lag dus grote druk op om het project alsnog dit jaar af 
te ronden. Al met al is dat heel soepel verlopen, mede 
dankzij Winters. Mijn ervaring is dat ze meedenken en 
proactief met alternatieven komen. Hun flexibiliteit is 
bewonderenswaardig. Het is heel fijn samenwerken.’

HET MOOISTE PROJECT VAN NEDERLAND
Judith is blij dat ze dit project mocht draaien. ‘Dit was 
het mooiste project van Nederland. Iedereen kent de 
gele automaten van Geldmaat. Je bent echt met iets 
positiefs bezig, zorgen voor een betere bereikbaarheid 
van geldautomaten zodat iedereen binnen 5 kilometer 
over cash geld kan beschikken. Ik denk dat er maar 
weinig landelijke projecten zijn met een dermate posi
tieve impact.’

Nog niet zo lang geleden stonden geldautomaten van Rabobank, ING en 
ABN Amro vaak op een kluitje op één straathoek. Totdat de drie banken twee 
jaar geleden besloten om samen te werken aan één efficiënt en goed 
bereikbaar geldautomatennetwerk: Geldmaat. Wat volgde was een enorme 
operatie om de bestaande geldautomaten van de drie banken door heel 
Nederland aan te passen. Winters voerde een deel van de bouwkundige 
werkzaamheden uit.

‘Hun flexibiliteit is 
bewonderenswaardig’

 
‘Mijn ervaring is dat ze 
meedenken en proactief 
met alternatieven komen. 
Het is heel fijn 
samenwerken.’
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