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Over Table du Sud 

Table du Sud is de nummer één leverancier van op maat gemaakte meubels - met 
name eikenhouten tafels met een metalen of eiken onderstel - in Nederland, en richt 
zich daarbij zowel op consumenten als bedrijven.

Table du Sud is een succesverhaal. Het 
bedrijf werd in 2014 opgericht door 
de broers Evert en Teun Antonissen. 
“Eind 2014 maakten we in de garage 
van onze ouders een bartafeltje voor 
eigen gebruik. Binnen een mum van 
tijd verkochten we er vijf in een week 
via marktplaats,” zo vertellen zij op 
de  bedrijfswebsite. Door de positieve 
 reacties kwam het besef om het geheel 
serieuzer te gaan aanpakken. Inmiddels 

bestaat Table du Sud meer dan zes jaar 
en blijft de onderneming onstuimig 
groeien. Op dit moment werken er 87 
mensen bij de onderneming.

In deze case vertelt Nicole  Meijering, 
HR adviseur bij Table du Sud, over het 
bedrijf en het gebruik van de bedrijfs-
software van Pantheon HRM als strate-
gisch  middel in de bedrijfsvoering. 

Het succesverhaal van Table du Sud
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Handgemaakte meubels op maat

Gevraagd naar de succesfactoren achter 
dit spectaculaire bedrijf, zegt Meijering: 
“Behalve dat we topkwaliteit meubels 
leveren, zijn we ook erg goed in social 
 media, marketing en sales.” Table du 
Sud beschikt in Heeze over een eigen 
werkplaats van zo’n 10.000 m2. “Voor 
onze klanten heeft dat het grote voor-
deel dat zij niet te maken krijgen met 
tussenhandel. Het contact is dus direct, 
en doordat er niet allerlei partijen tussen 
zitten, blijft de prijs/kwaliteit-verhouding 
voor onze afnemers optimaal,” vertelt 
Meijering. 

Table du Sud heeft drie winkels en 
showrooms, in Heeze, Nieuwkoop en 
 Deventer. Een ander voordeel ziet 
 Meijering in de grote mate van flexibi-
liteit die Table du Sud aan zijn klanten 
biedt: “Klanten hebben veel invloed. Zo 
kunnen zij, als ze dat willen, de vorm, het 
model, de houtsoort, kleuren, de format-
en en soorten onderstellen bepalen.”
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 “Table du Sud is een succesverhaal, Pantheon 
HRM past daarbij.”

- Nicole Meijering, Table du Sud

Table du Sud is een jong bedrijf dat zich continu blijft vernieuwen. “Behalve dat onze 
producten handgemaakt zijn, vinden wij innovatie en design ook erg belangrijk,” ver-
telt Meijering. “De specialiteit van Table du Sud is en blijft het maken van eikenhouten 
tafels met een metalen of eiken onderstel. Klanten kunnen naast tafels bij ons ook 
bankstellen, eetkamerbankjes, stoelen en diverse andere meubels op maat vinden om 
hun interieur compleet te maken. Zij kunnen de maat zelf bepalen, maar ook de kleur, 
het materiaal en zelfs een compleet eigen design,” aldus Meijering.
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Fris, enthousiast, klantgericht en deskundig

Als HR adviseur is Meijering verant-
woordelijk voor de begeleiding van het 
snelgroeiende personeelsbestand. “Een 

andere grote kracht van Table du Sud 
ligt in de enorme inzet en het aansteke-
lijke enthousiasme van ons hele team. 
Fris, enthousiast, creatief, klantgericht en 
vakkundig zijn de steekwoorden die op 
hen zonder meer van toepassing zijn,” 

vertelt Meijering met gepaste trots.
De medewerkers van Table du Sud 
zijn werkzaam in de disciplines Sales, 
 Productie, Logistiek en Onder steuning. 
Er zijn zowel medewerkers in vaste dienst 
als de nodige flexwerkers. En door de 
snelle groei is er veel dynamiek in het 
personeelsbestand. “Kortom, een uit-
daging voor mij als HR adviseur,” vertelt 
 Meijering. “Daarom ben ik ook zo blij 
dat we in 2020 gebruik zijn gaan maken 
van  Pantheon HRM. De verschillende 
modules ondersteunen onze snelle groei 
optimaal en ontzorgen mij en ons hele 
bedrijf in hoge mate.”

“Wij zijn in een paar jaar 
tijd gegroeid van 2 naar 
87 medewerkers.”
- Nicole Meijering, Table du Sud
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“Pantheon HRM is robuust 
en betrouwbaar, en tegelijk 

flexibel”
Nicole Meijering, HR adviseur

Table du Sud



De keuze voor Pantheon HRM

Meijering vertelt hoe Table du Sud koos 
voor Pantheon HRM als software op-
lossing. “Toen we een paar jaar geleden 
nog met tien man waren, voldeden pa-
pieren dossiers en losse excelsheets nog 
prima. Maar nu we zo hard ge groeid zijn 
kan dat eenvoudig niet meer, en hebben 
we behoefte aan een robuust, betrouw-
baar maar ook flexibel en state-of-the-
art software pakket. Pantheon HRM is 
wat dat betreft de juiste oplossing voor 
Table du Sud,” zegt Meijering. Een van 
de beide oprichters van Table du Sud 
kende de directeur HRM van Pantheon 
en er bleek behalve een persoonlijke ook 
een zakelijke klik tussen Table du Sud en 
Pantheon te zijn. “Beide zijn we modern, 
flexibel, kleinschalig, kwaliteitsbewust 
en klantgericht. Dus dat paste perfect,” 
aldus Meijering.” En Pantheon HRM 
bleek een veelzijdig pakket met ruime 
 mogelijkheden.”

Table du Sud koos voor een compleet 
pakket van Pantheon HRM en maakt 
gebruik van de modules Algemeen, 
 Benefit, Dossier, Planning, Verlof, 
 Verzuim, Declaratie en Urenregistratie. 
Het nieuwe pakket werd geïmplemen-
teerd in 2020, het jaar waarin  Meijering 
aantrad als HR adviseur en waarin 
Covid-19 uitbrak. “Al met al geen een-
voudige opgave,” kijkt Meijering terug, 
“het was natuurlijk best lastig om mid-
denin deze crisis met het hele bedrijf 
over te stappen naar een nieuw HR 
pakket. Maar het contact met de mensen 
van Pantheon was vanaf de start heel 
direct, flexibel en interactief. Ze reageren 
snel en er valt goed met hen te schakel-
en.”
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Module Urenregistratie een 
verademing

Over de module Urenregistratie is 
 Meijering bijzonder enthousiast. “Dat 
is niet alleen voor mij als HR adviseur 
maar ook voor onze mensen heel erg 
fijn,” vertelt Meijering. “Een aantal van 
onze 87 medewerkers werkt op basis 
van een 0-urenovereenkomst en een 
aantal mensen werkt ook flexibel, dus 
niet volgens een vaste indeling, maar 
bijv oorbeeld de ene dag 6 en de andere 
dag dan weer 10 uur. Voorheen kreeg ik 
die gewerkte uren van de mensen door-
gegeven via een appje of via de mail en 
moest ik zelf vervolgens zorgen dat het 
werd vastgelegd, in een excelsheet. En 
vervolgens moesten die data dan weer 
naar een externe salarisadministrateur. 
Al met al een enorme rompslomp. Het 
is wel heel erg fijn dat die urenadmini-
stratie nu helemaal via het systeem 
Pantheon HRM loopt. De medewerkers 
voeren hun gewerkte uren zelf in, en de 
rest wordt geheel automatisch verwerkt. 
Dat is voor ons wel een enorme winst.”

Verder springen modules zoals Verlof, 
Verzuim en Declaratie er in positieve zin 
uit voor Meijering. “De Verlof-module 
werkt uitstekend. Wij hebben een apar-
te regeling: iedere medewerker kan per 
jaar zeven verlofdagen sparen, tot 1 mei 
van het daarop volgende jaar kan men 
deze opmaken en anders worden ze 
uitbe taald; dit om stuwmeren van op-
gespaarde verlofdagen te voorkomen. 
Op basis van deze regeling hebben we 
de module Verlof ingericht, en ook deze 
automatiseringsslag betekent voor mij 
een grote verademing. Voorheen kostte 
het enorm veel hand- en controle werk 
om dit te kunnen uitvoeren.” De mod-
ule Verzuim is zodanig geautomatiseerd 
dat aan alle vereisten van de Wet Poort-
wachter wordt voldaan en de module 
Declaratie werkt goed en plezierig, ook 
voor de Administratie, vertelt Meijering.



“De module Urenregistratie 
is voor ons bedrijf een 

grote verademing.”
Nicole Meijering, HR adviseur

Table du Sud 



“Loonstroken, verlofuren, 
personeelsdossiers altijd 
en overal voor iedereen 
raadpleegbaar.”
- Nicole Meijering - Table du Sud
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Pantheon HRM
Maximale transparantie en 
beschikbaarheid

Als grote winstpunten van Pantheon 
HRM, naast de hiervoor reeds genoem-
de, noemt Meijering het overal en  altijd 
kunnen invoeren en zelf raadplegen 
van de eigen uren en het eigen dossier 
van alle medewerkers. “Dat is echt een 
enorm voordeel,” zegt Meijering. “Alle 
relevante documenten, inclusief de loon-
stroken, zijn raadpleegbaar via het por-
taal van Pantheon HRM. Waar vroeger 
de dossiers en arbeidsovereenkomsten 
in papieren mappen in de kast stonden, 
zijn deze nu geheel digitaal opgeslagen, 
verwerkt en direct beschikbaar.”

De toekomst ziet Meijering met 
vertrouw en tegemoet. “Wij verwachten 
dat Table du Sud fors zal blijven groei-
en, en Pantheon is daarbij de perfecte 
oplossing voor onze HR administratie 
gebleken.” Wel geeft Meijering aan dat 
ze hoopt dat, wanneer de Covid-perike-
len wat meer achter de rug zijn, het 
persoonlijke contact en de face-to-face 
uitleg en overleg weer meer moge-
lijk zul len worden. “En verder wil ik 
graag nog meer tijd en aandacht gaan 
 besteden aan het perfectioneren en 
inrichten van het systeem, zodat we nog 
meer kunnen profiteren van de voordel-
en ervan. Je moet tenslotte altijd iets te 
wensen overhouden,” besluit Meijering 
met een glimlach.
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Ben je benieuwd hoe je Pantheon Bedrijfssoftware kan inzetten voor jouw organisatie? 
Of heb je aanvullende vragen? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vestigingen Pantheon

Telefoon:  0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl

Contactgegevens

Website Bel direct



Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357


