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Accreditatierapport  
Dutch Digital Accessibility Index 
 

Aanvrager 
Naam     Bubblefish 
Adres    Goudsesingel 188 unit 5.1 
Postcode en Woonplaats 3011 KD Rotterdam 
E-mail    leon@bubblefish.nl 
Werknemers   7 
Specialisatie   Consultancy, Websites 
 

Bevindingen  
Aantoonbaar toegankelijk opgeleverd 

• De website https://www.ehealthweek.net/ is in januari 2020 door aanvrager 
aantoonbaar toegankelijk opgeleverd op basis van WCAG 2.1 AA. De website staat 
in het register Waarmerkdragers van Stichting drempelvrij.nl.  

• De website https://one-conference.nl/ is in juni 2020 door aanvrager aantoonbaar 
toegankelijk opgeleverd op basis van WCAG 2.1 AA. Het inspectierapport is 
aangeleverd. 
 

Deskundigheid en ervaring 
• Deelnemen van één werknemer van aanvrager in april 2019 aan de Training 

Webtoegankelijkheid voor UX-ers van Accessibility. Het certificaat is aangeleverd. 

• Deelnemen van drie werknemers van aanvrager in december 2019 aan de 
Basistraining Digitale Toegankelijkheid van Cardan Technobility. De certificaten zijn 
aangeleverd. 

• Ontwikkelen van websites op basis van de toenmalige Webrichtlijnen sinds 2015. 

• Ontwikkelen van websites op basis van WCAG 2.1 sinds begin 2019. 

• Training geven in het toegankelijk maken van PDF’s. 

• Quickscans van websites maken om digitale toegankelijkheid in kaart te brengen.  

• Ontwikkelen of redesignen van ongeveer 10 digitaal toegankelijke websites in 2020, 
waaronder https://www.eenprikzogepiept.nl/, https://centrumvoorjeugdengezin.nl/, 
https://dutchdigitaldelta.nl/hca-ict. 

Eindoordeel  
Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld. 
Bubblefish voldoet aan het criterium van aantoonbaar toegankelijke producten en heeft 
voldoende actuele deskundigheid en ervaring op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Besluit 
Bubblefish is goedgekeurd voor registratie en kan als lid worden opgenomen in DDAI.  
De accreditatie is drie jaar geldig na dagtekening onder voorwaarde dat per kalenderjaar 
minimaal één product aantoonbaar toegankelijk wordt opgeleverd. 

Accreditatienummer 
20-0002 
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Datum 
10-06-2020 

Geldig tot 
10-06-2023 

Disclaimer  
Bij deze accreditatie is de informatie die organisatie heeft aangeleverd getoetst. Dit 
accreditatierapport is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de 
beschikbaar gestelde informatie. Bij een controlebeoordeling, of bij een kritische 
tekortkoming zal er (met dit advies als basis) door de accreditatiecommissie een 
onafhankelijke herbeoordeling plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de 
herbeoordeling zal een accreditatiebesluit genomen worden. 

Uitvoerder 
Accreditatiecommissie DDAI  
     
 
 

Akkoord met registratiebesluit  
 
Naam:  Fini de Paauw, voorzitter Stichting drempelvrij.nl 
Datum:  11-06-2020 
 
Handtekening:   


