
In opdracht van de OVAM onderzochten WTCB en Bureau Bouwtechniek hoe Vlaamse overheden een voorbeeldrol 
kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten. Het resultaat is een praktische gids met richtlijnen, 
strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM te integreren in een opdracht.

Na een korte toelichting over het waarom, wat en hoe van TOTEM, werd de praktische gids voorgesteld aan het grote 
publiek. Doelstelling van de gids is om TOTEM kwalitatief te integreren en toe te passen in de context van Vlaamse 
overheidsopdrachten. Het is de bedoeling dat deze inzichten ook doorstromen naar andere opdrachten via de voor-
beeldrol van de Vlaamse overheid.

In de gids worden eerst 10 specifieke overwegingen voor overheden meegegeven om rekening mee te houden bij 
het gebruik van TOTEM in een opdracht. Enkele voorbeelden zijn: definieer duidelijk wat je onder duurzaamheid 
verstaat, begin eenvoudig en zorg voor een geleidelijk groeiproces (zowel bij overheid als inschrijver) en formu-
leer correcte en haalbare ambities. Vervolgens wordt ook een concreet stappenplan met acties en de nodige  
aandachtspunten voorgesteld: van bij het bepalen van de context van de opdracht, het uitwerken van de  
voorschriften, …, tot het trekken van lessen uit het project. 

Tot slot worden de vijf strategieën voor het voorschrijven van TOTEM in een opdracht toegelicht in de gids, van 
makkelijkst naar moeilijker haalbaar: 
 1) TOTEM-expertise als selectiecriterium
 2) Berekenen van de milieuprestatie
 3) aantonen van een optimalisatie van de milieuprestatie
 4) milieuprestatie als eis
 5) milieuprestatie als onderdeel van de gunningscriteria. Als overheid kan je 1 van deze strategieën (of een 
 combinatie) gebruiken om TOTEM te laten toepassen in een opdracht. Per strategie wordt ook een “light” en  
 expert” niveau voorgesteld, rekening houdend met het groeitraject bij zowel overheid als inschrijvers. 

De volledige gids kan gedownload worden op de OVAM website.
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