može vjerovati, budući da ispunjavaju obećanja.
b) integritet – odražava vjerovanje zaposlenika da će se tvrtka (odnosno, vlasnik i manager) prema njima uvijek odnositi s poštovanjem,
da će uvijek stati iza svojih poslovnih odluka i ispraviti (potencijalne)
greške ili probleme koji se mogu pojaviti.
c) ponos – ukazuje na stupanj kojom se zadovoljni zaposlenik poistovjećuje sa rezultatima poslovanja tvrtke. Kada zaposlenici prepoznaju svoj trud u uspjesima tvrtke, i kada su im vlasnici i manageri to spremni priznati, tada ponos prerasta u strast.
d) strast – odražava vjerovanje zaposlenika da je posao koji rade
nezamjenjiv i potpuno odgovara iskazanim potrebama tvrtke i očekivanjima kupca. Danas je strast, koju zaposlenik može pokazati prema
poslu koji radi, a time i pozitivne emocije prema kolegama i kupcima,
jedan od najvažnijih zahtjeva pri zapošljavanju, jer dovodi do motiviranosti i angažiranosti koje nije rezultat poticanja od strane vlasnika i
managera, već je rezultat odluke svakog zaposlenika.

(ne) Angažiranost zaposlenika
Manageri ne smiju biti protiv angažiranih djelatnika. Njihovu želju
za dobrim rezultatima (pa i dokazivanjem) ne smiju osjetiti kao prijetnju svojoj poziciji u tvrtki. Manageri (bili oni odlični, dobri ili prosječni)
moraju potvrditi angažiranim djelatnicima da imaju važnu ulogu u poslovanju tvrtke. Od te točke zaključka (od tog trenutka istine) manageri određuje smjer kojim kreću zaposlenici – prema stalnoj angažiranosti ili prema razmišljanju da tvrtki ne treba njihova angažiranost i da je
bolje da što manje “talasaju”.
Istraživanje ove iste savjetničke tvrtke Gallup pokazuje da je samo
28% djelatnika u SAD angažirano, 55 % nije angažirano, a 16% ih je aktivno neangažirano. Zašto se to događa? Kada se ljudi zaposle u nekoj
organizaciji, najčešće su entuzijasti, posvećeni poslu, željni dokazivanja
i spremni boriti se za poslodavca. Jednostavno rečeno, oni su angažirani. No, često je prva godina posla ujedno i njihova najbolja godina. Provedena istraživanja pokazala su da što zaposlenik duže ostaje u tvrtki,

Ljudi koji rade u grupi nemaju samo ruke, imaju i mozak, pa se managerima pruža prilika da ga iskoristite «o istom trošku». Takvi su zaposlenici radom stekli određena znanja i iskustva
pa mogu biti dragocjen izvor informacija kojima mogu poboljšati poslovanje organizacije.
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