
uitgelicht

45TVVL Magazine | 04 | 2017 UITGELICHT

‘The Hoff’, kent u hem nog? Die flitsende alleskunner in zijn glanzende en pratende bolide? In 
de jaren ’80 was iedere puber verslingerd aan de ‘Knight Rider’ aka David Hasselhoff. Samen 
met KITT trok hij ten strijde tegen het onrecht, vaak in het gezelschap van knappe dames. 
Het vrouwelijk schoon ontbreekt grotendeels in onze mannensector, maar dat belet onze 
eigen Nederlandse Hoff niet om ook de strijd aan te gaan tegen misstanden. Ze bevinden 
zich weliswaar op een ander terrein, namelijk de techniek, maar kunnen uiteindelijk net zulke 
rampzalige gevolgen hebben als een pistoolschot of messteek. Want “fijnstof is het nieuwe 
asbest” en we weten allemaal hoeveel slachtoffers dit vezelachtige materiaal heeft geëist 
in de loop der jaren. U vraagt zich af waar deze held werkt? Mark Hoff verdient de kost als 
Marketing Consultant bij AFPRO filters, vroeger ook wel bekend als ACS Filters. Het bedrijf 
bestaat sinds 1979 en is geleidelijk aan gegroeid tot een mondiale speler die een brede range 
aan producten aanbiedt. Van HEPA-filters tot Actief Koolfilters en Compact Filters, AFPRO 
heeft ze allemaal in haar assortiment zitten en biedt daarnaast nog aanverwante artikelen 
aan. Zoals stofmaskers en V-snaren.

Wakker Nederland
Als Hoff op de praatstoel zit, lijkt het alsof vroeg of laat iedereen wel met luchtfiltratie te 
maken krijgt. Zelfs de krant van wakker Nederland. Met een hoofdkantoor naast de A5 – een 
fijnstofparadijs - hoeft dat ook geen verbazing te wekken. De Telegraaf liet speciale filters 
aanbrengen, wat direct een positief effect had op de werkvloer. “We zien de afgelopen jaren 
een groeiende bewustwording in de markt over de invloed van het binnenklimaat op presta-
ties”, vertelt Hoff. “Bovendien is iedereen gefocust op energiebesparing.” Beide aandachts-
punten spelen AFPRO-filters in de kaart. Het bedrijf bedient nu de meest uiteenlopende 
sectoren; van de Zorg, tot kantooreigenaren en jawel vliegtuigproducenten. En de vooruit-
zichten zijn rooskleurig. “Met 2020 en 2050 in het vizier zal de behoefte aan energiezuinige 
oplossingen, die een comfortabel binnenklimaat creëren, alleen maar toenemen. Wij zijn er 
klaar voor.”

Een TVVL-begunstiger aan het woord
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nieuwe asbest” 

Mark Hoff  – AFPRO Filters

Mijn TVVL
De Nederlandse Hoff heeft nog een 
andere karaktereigenschap gemeen 
met zijn Amerikaanse evenknie. Hij 
weet ook zijn mannetje te staan als 
het erop aankomt. In zijn vrije tijd is 
de Marketing Consultant namelijk 
geregeld te vinden in de gym, waar hij 
aan kickboksen doet. Daarnaast rijdt hij 
graag rond in klassieke auto’s of is hij 
bezig met zijn gezin. Hoewel het altijd 
wat eigenaardig overkomt als een ver-
koper bekend een idealist te zijn, vormt 
dat voor hem geen belemmering om 
duidelijk uit te dragen dat ook hij zijn 
“steentje wil bijdragen aan een betere 
samenleving”. Door de hoorn klinkt een 
frisse teug optimisme, die hand in hand 
lijkt te gaan met een praktische instel-
ling. Ook met betrekking tot TVVL. 
“Natuurlijk zijn we als AFPRO lid. TVVL 
biedt een ideaal platform om kennis te 
delen.” Ja, met zijn scherpe marke-
tingoog ziet hij natuurlijk ook verbeter-
mogelijkheden. “Meer integratie van 
print en Social Media, daar liggen nog 
duidelijk kansen. Doen.”
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