
De Nuffic is de Nederlandse non-profitorganisatie voor internationale samenwerking in het 

hoger onderwijs. De belangrijkste donoren van de Nuffic zijn de Nederlandse ministeries 

van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nuffic bevordert de 

internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en 

helpt het hoger onderwijs wereldwijd toegankelijk te maken. Dit doet de organisatie onder 

andere door het uitgeven van beurzen aan Nederlandse studenten die een studie in het 

buitenland willen volgen en studenten die naar Nederland komen om te studeren. De Nuffic 

opereert vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en buitenlandse kantoren, de zogenaamde 

Nuffic Neso’s. 

Voor de financiële administratie maakt de organisatie 
sinds 2005 gebruik van Coda. In 2011 startte de Nuffic 
met een analyse van het pakket, omdat de software 
niet meer aansloot bij de behoefte vanuit de organisatie. 
Dennis Guerain, Business Information Administrator van 
de Nuffic vertelt hierover: “We wilden nieuwe processen 
toevoegen aan onze financiële administratie, zoals het 
werken met een verbeterde verplichtingenadministratie. 
Hiermee zijn we beter in staat om naast de begroting en 
de gemaakte kosten ook de toekomstige kosten in ons 
financiële systeem te raadplegen. We misten bovendien 
ook een goede audit trail. Nu de financiële processen 
steeds meer geautomatiseerd worden, is dit noodzakelijk 
om te blijven voldoen aan de steeds scherper wordende 
wet- en regelgeving.” Uit de analyse van de Nuffic bleek 
dat het optimaliseren van deze processen niet mogelijk 
was in de Coda versie waarmee werd gewerkt. Daarom 
besloot de Nuffic te migreren naar de nieuwste versie, te 
weten Coda versie 12.

Transitie van oud naar nieuw
De migratie naar een nieuwe versie van het financiële 
systeem vereist dat de focus bij deze verandering niet 
alleen ligt op de inrichting van systemen en processen, 
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Solmate in voor het optimaliseren van de 

financiële administratie. De Nederlandse 
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is door de migratie van het financiële 

systeem klaar voor de invoering van 

SEPA en in staat de continuïteit van de 

financiële afdeling te borgen.

“Audit trail en een verbeterde 
verplichtingenadministratie zijn niet langer 

toekomstmuziek, maar realiteit.” 
dennis guerain business information administrator van de nuffic

http://www.nuffic.nl


maar ook op de transitie van oud naar nieuw. De Nuffic 
ging op zoek naar een partner die hen kon ondersteunen 
in de projectvoorbereiding en de functionele inrichting 
en vond haar partner in Solmate. Guerain licht zijn 
keuze toe: “Om de migratie zo goed en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen hadden we financiële 
proceskennis, een pragmatische aanpak en diepgaande 
kennis van Coda nodig. Solmate heeft deze kennis en 
ervaring. De gedetailleerde impactanalyse was voor 
ons doorslaggevend om samen dit traject aan te gaan. 
Solmate gaf ons al in het offertetraject inzicht in de 
gevolgen van de wijzigingen in de financiële processen 
en de bestaande administratieve organisatie. Met een 
duidelijke projectaanpak als gevolg. Dit gaf ons het 
vertrouwen om deze bedrijfskritische migratie met 
Solmate aan te gaan en samen het project tot een succes 
te maken.” De inrichting van Coda 12 bestond onder 
andere uit de migratie van het inkoopsysteem en het 
systeem voor het matchen van de geleverde prestatie 
met de factuur naar versie 12.  

Guerain hierover: “Om een verbetering van de 
verplichtingenadministratie te realiseren moest de 
inrichting opnieuw worden geformuleerd. Niet alleen 
op applicatieniveau, maar ook de data moest worden 
overgezet en samengevoegd. Dit samenvoegen van data 
was een uitdagend proces, omdat het oude systeem op 
een andere manier was ingericht dan de nieuwe versie. 
Één op één overzetten was niet mogelijk, waardoor 
er handmatige handelingen moesten worden verricht. 
Gelukkig had Solmate al ervaring met een dergelijk 
migratietraject en hoefden we het wiel niet opnieuw uit 
te vinden.”  

Klaar voor de toekomst en SEPA
Met de migratie naar Coda 12 is de financiële 
administratie van de Nuffic klaar voor de toekomst. Ook 
als het gaat om het in gebruik nemen van de nieuwe 
betaal- en incassoformaten, IBAN en SEPA. De overgang 
naar SEPA vergt een aantal aanpassingen in Coda, zoals 
adres- en rekeninggegevens, mandaatgegevens voor 
debiteuren, het inrichten van nieuwe betaalformaten en 
de invoering van een IBAN-checker als vervanger van de 
11-proef. Solmate draagt zorg voor deze aanpassingen, 
zodat de Nuffic ruim voor de internationale invoering 
al SEPA-proof is. Naast deze noodzakelijke stap kijkt de 
organisatie ook naar nieuwe mogelijkheden die Coda 
12 biedt, zoals digitale factuurverwerking en workflow 
optimalisatie. Guerain vertelt hierover: “We merken 
duidelijke voordelen in het werken met de nieuwe 
versie van ons nieuwe financiële systeem. We hebben 
meer inzicht en controle in de sturingsinformatie. We 
besparen ook tijd bij het invoeren van gegevens, zodat 
de financiële afdeling zich meer kan focussen op de core 
business, het uitvoeren van controles en het doen van 
financiële rapportages.” 

Businesspartner
Het project wordt gekenmerkt door de nauwe 
samenwerking tussen de Nuffic en Solmate. Guerain 
vertelt hierover: “De Coda-kennis van Solmate is 
bijzonder hoog te noemen. We kunnen profiteren van 
hun ervaring met andere projecten, zoals het geval was 
bij de migratie van invoice processing. De verwachtingen 
die we hadden, hebben ze waargemaakt. Solmate is 
proactief, denkt met ons mee en kijkt een stap verder. Ik 
kan ook stellen dat de snelle implementatietijd van vier 
maanden het resultaat is van de team effort. We 
werkten als een team aan een doel, en dat is wat 
wij zoeken in een partner.” 

 “De samenwerking met Solmate kenmerkt 
zich door proactiviteit, meedenken en het bieden 

van de oplossing die het best bij ons past.”
dennis guerain business information administrator van de nuffic

Solmate Group Solmate Group is business 

partner voor strategische ICT-vraagstukken. 

Het bedrijf biedt best-of-breed ICT-

oplossingen op het gebied van financieel 

management, business intelligence en 

planning & consolidatie. Solmate Group 

opereert vanuit drie zelfstandige labels: 

Solmate, Cloudmate en Staffingmate, die 

samen complementaire proposities vormen. 

Hierdoor is de organisatie in staat activiteiten 

uit te bouwen en te blijven innoveren. Meer 

informatie over Solmate is te vinden op 

www.solmategroup.com.
 “Wij kunnen profiteren van

de hoogwaardige kennis van Solmate
op het gebied van Coda.”

dennis guerain business information administrator van de nuffic

http://www.solmategroup.com
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